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PRODUTO 01

Documento técnico 01, contendo:

a)  Mapeamento  das  mídias  sociais  para  gestão  da  proximidade  com  comunidades  indígenas  e
ampliação da apropriação social dos acervos do museu; 

b) mapeamento da presença dos povos indígenas nas mídias sociais (Facebook, Instagram, Youtube e
Twiter);

c)  mapeamento  da  presença  de  pesquisadores  de  povos  indígenas  nas  mídias  sociais  (Facebook,
Instagram, Youtube e Twiter).
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1. Apresentação

O  presente  relatório  refere-se  à  apresentação  da  base  de  dados  com  as

informações  das  mídias  digitais  dos  povos  indígenas  e  da  base  de  dados  com  as

informações dos grupos de pesquisa relacionados com a temática indígena.
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2. Base de dados com as informações das mídias digitais dos povos

indígenas

2.1. Nome dos povos

Id Povo

1 Acona

2 Aikana

3 Ajuru

4 Akunsu

5 Amanaye

6 Amondawa

7 Anambe

8 Aparai

9 Apiaka

10 Apinaye

11 Apurina

12 Arana

13 Arapaso

14 Arara De Rondonia

15 Arara Do Acre

16 Arara Do Aripuana

17 Arara Do Para

18 Arawete

19 Arikapu

20 Arikem

21 Arikose

22 Arua

23 Aruak

24 Ashaninka

25 Asurini Do Tocantins

26 Asurini Do Xingu

27 Atikum

28 Ava Canoeiro

29 Aweti

30 Bakairi

31 Banawa Yafi

32 Baniwa

33 Bara

34 Barasana

35 Bare

36 Bora Miranha
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Id Povo

37 Bororo

38 Botocudo

39 Canoe

40 Cassupa

41 Chamacoco

42 Chiquitano

43 Cikiyana

44 Cinta Larga

45 Cojubim

46 Columbiara

47 Deni

48 Desana

49 Desano

50 Diahui

51 Enawene-Nawe

52 Fulni-O

53 Galibi

54 Galibi Marworno

55 Gaviao De Rondonia

56 Gaviao Krikateje

57 Gaviao Parkateje

58 Gaviao Pukobie

59 Guaja

60 Guajajara

61 Guarani Kaiowa

62 Guarani Nandeva

63 Guaranim'bya

64 Guato

65 Himarima

66 Ikbaktsa

67 Ikpeng

68 Ingariko

69 Iranxe

70 Isse

71 Jaboti

72 Jamamadi

73 Jaminawa

74 Jarawara

75 Jiripanco

76 Juma

77 Juruti
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Id Povo

78 Kaapor

79 Kadiweu

80 Kaiabi

81 Kaiabi Kawaiwete

82 Kaimbe

83 Kaingang

84 Kaixana

85 Kalabassa

86 Kalanco

87 Kalapalo

88 Kamayura

89 Kamba

90 Kambeba

91 Kambiwa

92 Kambiwa Pipipa

93 Kampe

94 Kanamanti

95 Kanamari

96 Kanela Apaniekra

97 Kanela Rankokamekra

98 Kaninde

99 Kanoê

100 Kantarure

101 Kapinawa

102 Karajá

103 Karaja/Javae

104 Karaja/Xambioa

105 Karapana

106 Karapoto

107 Karipuna

108 Karipuna Do Amapa

109 Kariri

110 Kariri-Xoco

111 Karitiana

112 Katawixi

113 Katuena

114 Katukina

115 Katukina Do Acre

116 Kaxarari

117 Kaxinawa

118 Kaxixo
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Id Povo

119 Kaxuyana

120 Kayapó

121 Kayapo Kararao

122 Kayapo Txukahamae

123 Kayapo Xicrim

124 Kayuisana

125 Kinikinawa

126 Kiriri

127 Kisêdjê

128 Kocama

129 Kokuiregateje

130 Korubo

131 Kraho

132 Kreje

133 Krenak

134 Krikati

135 Kubeo

136 Kuikuro

137 Kujubim

138 Kulina Pano

139 Kulina/Madiha

140 Kuripako

141 Kuruaia

142 Kwaza

143 Machineri

144 Macurap

145 Maku

146 Maku Dow

147 Maku Hupda

148 Maku Nadeb

149 Maku Yuhupde

150 Makuna

151 Makuxi

152 Marimam

153 Marubo

154 Matip U

155 Matis

156 Matse

157 Maxakali

158 Maya

159 Maytapu
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Id Povo

160 Mehinako

161 Meken

162 Menky

163 Miranha

164 Miriti Tapuia

165 Moré

166 Munduruku

167 Mura

168 Nahukwa

169 Nambikwara Do Campo

170 Nambikwara Do Norte

171 Naravute

172 Nawa

173 Ninam

174 Nmbikwara Do Sul

175 Nukini

176 Ofaie

177 Orowin

178 Paiaku

179 Pakaa Nova

180 Palikur

181 Panara

182 Pankarare

183 Pankararu

184 Pankararu Kalanko

185 Pankararu Karuazu

186 Pankaru

187 Parakana

188 Paresi

189 Parintintin

190 Patamona

191 Pataxo

192 Pataxo Ha-Ha-Hae

193 Paumari

194 Paumelenho

195 Piraha

196 Piratuapuia

197 Pitaguari

198 Potiguara

199 Poyanawa

200 Sakurabiat

Página 9 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id Povo

201 Sanöma

202 Satere-Mawe

203 Shanenawa

204 Shawãdawa

205 Siriano

206 Suriana

207 Surui De Rondonia

208 Surui Do Para

209 Suya

210 Tapayuna

211 Tapeba

212 Tapirape

213 Tapuia

214 Tariano

215 Taurepang

216 Tembe

217 Tenharim

218 Terena

219 Ticuna

220 Tingui Boto

221 Tiriyó

222 Tiriyo Ewarhuyana

223 Tiriyo Kah'yana

224 Tiriyo Tsikuyana

225 Tora

226 Tremembe

227 Truka

228 Trumai

229 Tsohom Djapa

230 Tukano

231 Tumbalala

232 Tunayan A

233 Tupari

234 Tupinamba

235 Tupiniquim

236 Turiwara

237 Tuxa

238 Tuyuka

239 Txikao

240 Umutina

241 Uru-Eu-Wau-Wau

Página 10 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id Povo

242 Wai Wai Hixkaryana

243 Wai Wai Karafawyana

244 Wai Wai Katuena

245 Wai Wai Mawayana

246 Wai Wai Xereu

247 Waiapi

248 Waimiri Atroari

249 Wanano

250 Wapixana

251 Warekena

252 Wassu

253 Waura

254 Wayana

255 Wayana-Aparai

256 Witoto

257 Xakriaba

258 Xavante

259 Xerente

260 Xeta

261 Xinane

262 Xipaia

263 Xokleng

264 Xoko

265 Xukuru

266 Xukuru Kariri

267 Yaipiyana

268 Yaminawa

269 Yanomami Ninam

270 Yanomami Sanuma

271 Yanomami Yanomam

272 Yawalapiti

273 Yawanawá

274 Yekuana

275 Yudja

276 Zo'e

277 Zoro

278 Zuruaha
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2.2. Links dos povos nas mídias digitais

Id Povo Indígena Site Mídia
N° de 
Curtidas

79 Kadiweu
https://www.youtube.com/channel/UCQoX0jOA0w
xoAtPKMNQ2Jog Youtube -

32 Baniwa https://walimanai.wordpress.com/ Wordpress -

220 Tingui Boto https://jairantinguiboto.wordpress.com/ Wordpress -

155 Matis https://twitter.com/matisamazon Twitter -

67 Ikpeng http://www.ikpeng.org Site Institucional -

83 Kaingang http://www.portalkaingang.org/ Site Institucional -

98 Kaninde http://www.indiojenipapokaninde.org/ Site Institucional -

10 Apinaye https://www.facebook.com/pg/pykamex/ Facebook 36

25 Asurini Do Tocantins
https://www.facebook.com/Plataforma-Assurini-
Resistencia-Indigena-1608249909448352/ Facebook 280

27 Atikum https://www.facebook.com/atikum.com.br/ Facebook 1002

57 Gaviao Parkateje
https://www.facebook.com/Gavi%C3%A3o-Parkat
%C3%AAj%C3%AA-152149438473473/ Facebook 1033

63 Guaranim'bya https://www.facebook.com/tribo.mbya/ Facebook 2596

75 Jiripanco https://www.facebook.com/indiosgeripanko/ Facebook 696

79 Kadiweu https://www.facebook.com/kadiweu/ Facebook 161

82 Kaimbe https://www.facebook.com/jovenskaimbe/ Facebook 851

88 Kamayura https://www.facebook.com/aldeia.kamayura/ Facebook 1160

110 Kariri-Xoco https://www.facebook.com/AldeiaKaririXoco/ Facebook 1921

126 Kiriri https://www.facebook.com/PovoKiririBa/ Facebook 329

160 Mehinako
https://www.facebook.com/Mehinako-
1657278511186225/ Facebook 740

166 Munduruku https://www.facebook.com/pg/tribomunduruku/ Facebook 9195

182 Pankarare https://www.facebook.com/pankarare/ Facebook 96

183 Pankararu https://www.facebook.com/pankararunet/ Facebook 8278

191 Pataxo https://www.facebook.com/tribopataxoaldeiasede/ Facebook 2287

192 Pataxo Ha-Ha-Hae
https://www.facebook.com/pg/TICarmuruCatarina
Paraguassu/ Facebook 172

197 Pitaguari
https://pt-
br.facebook.com/museuindigenapitaguary/ Facebook 1296

199 Poyanawa https://www.facebook.com/puyanawa/ Facebook 144

211 Tapeba https://www.facebook.com/tribotapeba/ Facebook 55

216 Tembe https://www.facebook.com/aldeiaytaputir/ Facebook 28

218 Terena
https://www.facebook.com/Conselho-do-Povo-
Terena-231646473840752/ Facebook 1546

227 Truka https://www.facebook.com/pg/PovoIndigenaTruka/ Facebook 1555

231 Tumbalala https://www.facebook.com/jovens.tumbalala/ Facebook 526

234 Tupinamba https://www.facebook.com/aldeiatucum/ Facebook 179

253 Waura https://www.facebook.com/Povo-Indígena-Waurá- Facebook 2142
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Id Povo Indígena Site Mídia
N° de 
Curtidas

800415936742452/

257 Xakriaba https://www.facebook.com/povoxakriaba/ Facebook 2023

258 Xavante https://www.facebook.com/aldeiaglobal.com.br/ Facebook 156

259 Xerente https://www.facebook.com/nacaoxerente/ Facebook 1561

272 Yawalapiti https://www.facebook.com/Watatakalualdeia/ Facebook 1202

273 Yawanawá https://www.facebook.com/povoyawanawaacre/ Facebook 3035

27 Atikum http://atikumdagameleira.blogspot.com.br/ Blogspot -

62 Guarani Nandeva https://costumesguarani.blogspot.com.br/ Blogspot -

95 Kanamari http://akavajatukuna.blogspot.com.br/ Blogspot -

102 Karajá http://tribokaraja.blogspot.com.br/ Blogspot -

109 Kariri http://culturaindigenakiriri.blogspot.com.br/ Blogspot -

157 Maxakali http://tribomaxakali.blogspot.com.br/ Blogspot -

191 Pataxo http://grupopataxo.blogspot.com.br/ Blogspot -

252 Wassu http://povowassu.blogspot.com.br/ Blogspot -
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2.3. Links dos representantes dos povos nas mídias digitais

Id Povo Indígena Site Mídia
N° de 
Curtidas

51 Enawene-Nawe
https://www.youtube.com/channel/UCYwpnJMTIh3Hedutz
wyckpg Youtube 779

82 Kaimbe
https://www.youtube.com/channel/UCkbPpc5CNNCZFJMt
tiGULFg Youtube 23

86 Kalanco
https://www.youtube.com/channel/UCRmT5Psp74OhZqdh
9-mewCw Youtube 9

91 Kambiwa
https://www.youtube.com/channel/UChBa_TD-sDxQ4yx-
WG1hrHQ Youtube 60

111 Karitiana
https://www.youtube.com/channel/UCk5BAsJcBnat3v9M-
Yt7m0Q Youtube 1

116 Kaxarari
https://www.youtube.com/channel/UCd7YnVOsLp6h-
FVbwUQAqQg Youtube 0

134 Krikati
https://www.youtube.com/channel/UCQuD9LqIWdAaZYM
Q-197Aqw Youtube 58

157 Maxakali
https://www.youtube.com/channel/UCNxkDjezFOd4gzs3Z
ILWBag Youtube 50

197 Pitaguari
https://www.youtube.com/channel/UCMnfcCWjrityFBMjeO
eIjWg Youtube 9

198 Potiguara https://www.youtube.com/user/Genildoavelar35/ Youtube 175

208 Surui Do Para https://www.youtube.com/user/ubiratanpaiter/ Youtube 1235

265 Xukuru https://www.youtube.com/user/1diegoxukuru/ Youtube 129

258 Xavante https://maraiwatsede.wordpress.com/ Wordpress -

198 Potiguara https://twitter.com/condisiparaiba Twitter -

207 Surui De Rondonia https://twitter.com/coopaiter Twitter -

175 Nukini http://cpiacre.org.br/conteudo/
Site 
Institucional -

248 Waimiri Atroari http://waimiriatroari.org.br/
Site 
Institucional -

6 Amondawa
https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-
Do-Povo-Indigena-Amondawa-APIA-265253666932552/ Facebook 453

8 Aparai
https://www.facebook.com/AssociacaoDosPovosWaianaE
AparaiApiwa/ Facebook 129

30 Bakairi
https://www.facebook.com/Kur%C3%82rte-Bakairi-
1671532189746428/ Facebook 1040

32 Baniwa https://www.facebook.com/baniwaartur/ Facebook 292

44 Cinta Larga

https://www.facebook.com/Patjamaaj-Coordena
%C3%A7%C3%A3o-das-Organiza%C3%A7%C3%B5es-
Ind%C3%ADgenas-do-Povo-Cinta-Larga-
791629804249917/ Facebook 287

78 Kaapor
https://www.facebook.com/Frente-de-Apoio-%C3%A0-
Luta-do-Povo-Kaapor-169876346831589/ Facebook 75

83 Kaingang https://www.facebook.com/memoriaeidentidadekaingang/ Facebook 406

98 Kaninde
https://www.facebook.com/Museu-Ind%C3%ADgena-
Jenipapo-Kanind%C3%A9-451868561507747/ Facebook 1513

110 Kariri-Xoco https://www.facebook.com/apoiokaririxoco/ Facebook 1734
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120 Kayapó

https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-
Ind%C3%ADgena-Tuto-Pombo-Povo-Kayap%C3%B3-Par
%C3%A1-208096072867441/ Facebook 71

127 Kisêdjê https://www.facebook.com/AIKisedje/ Facebook 3990

134 Krikati
https://www.facebook.com/Krikati-Em-Defesa-Dos-
%C3%8Dndios-414545088922558/ Facebook 149

154 Matip U
https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-
Ind%C3%ADgena-Matipu-AIMA-626812100835337/ Facebook 13

157 Maxakali https://www.facebook.com/sosmaxakali/ Facebook 1255

211 Tapeba
https://www.facebook.com/associacaodascomunidadesdo
povotapeba/ Facebook 1557

217 Tenharim https://www.facebook.com/tenharim/ Facebook 3633

218 Terena https://www.facebook.com/ResistenciaDoPovoTerena/ Facebook 18905

220 Tingui Boto https://www.facebook.com/pontodeculturatinguiboto/ Facebook 414

226 Tremembe https://www.facebook.com/ResistenciaTremembe/ Facebook 1499

227 Truka https://www.facebook.com/artesanatotruka/ Facebook 1021

234 Tupinamba https://www.facebook.com/tribotupi/ Facebook 144

234 Tupinamba
https://www.facebook.com/%C3%8Dndios-Tupinamb
%C3%A1s-RJ-227905457377258/ Facebook 279

255 Wayana-Aparai

https://pt-
br.facebook.com/AssociacaoDosPovosWaianaEAparaiApi
wa/ Facebook 129

260 Xeta https://www.facebook.com/amix.xeta.pr/ Facebook 58

265 Xukuru https://www.facebook.com/ridivanio/ Facebook 1561

265 Xukuru https://www.facebook.com/pontodememoriaxukuru/ Facebook 2025

269 Yanomami Ninam https://www.facebook.com/yanomamihutukara/ Facebook 6107

270 Yanomami Sanuma https://www.facebook.com/yanomamihutukara/ Facebook 6107

271 Yanomami Yanomam https://www.facebook.com/yanomamihutukara/ Facebook 6107

273 Yawanawá https://pt-br.facebook.com/festivalyawanawa/ Facebook 2187

274 Yekuana https://www.facebook.com/yanomamihutukara/ Facebook 6107

24 Ashaninka http://apiwtxa.blogspot.com.br/ Blogspot -

52 Fulni-O http://amazonirfulnio.blogspot.com.br/ Blogspot -

98 Kaninde http://escolakaninde-indio.blogspot.com.br/ Blogspot -

102 Karajá
https://aldeiakrehawa.blogspot.com.br 
http://tribokaraja.blogspot.com.br Blogspot -

157 Maxakali http://tribomaxakali.blogspot.com.br Blogspot -

157 Maxakali http://gmaxakali.blogspot.com.br Blogspot -

191 Pataxo http://pataxos.blogspot.com.br Blogspot -

198 Potiguara https://indiospotiguaraparaibaemfoco.blogspot.com.br Blogspot -

231 Tumbalala http://tumbalala2016.blogspot.com.br Blogspot -

235 Tupiniquim http://tupiniquinsdaunb.blogspot.com.br/ Blogspot -

253 Waura http://artesanatoswaura.blogspot.com.br/ Blogspot -

265 Xukuru http://jurunaxukuru.blogspot.com.br/ Blogspot -
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3. Base  de  dados  com  as  informações  dos  grupos  de  pesquisa

relacionados com a temática indígena.

3.1. Dados-base dos Grupos de Pesquisa

Id Instituição Grupo Líder 2° Líder
Área 
Predominante Situação

Ano de 
Formação

100

Universidade 
Federal da 
Integração 
Latino-
Americana

Estudos da 
América 
Indígena

Alexandre 
Camera 
Varella

Barbara 
Maisonnave 
Arisi

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2013

107

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

Estudos, 
descrição e 
documentação
de línguas 
indígenas

Aurea 
Cavalcante 
Santana

Maxwell 
Gomes 
Miranda

Lingüística, 
Letras e Artes

Em 
preenchimento 2015

115

Universidade 
Federal de 
Alagoas

Etnologia 
Indígena

Evaldo 
Mendes da 
Silva Claudia Mura

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2010

257

Universidade 
Federal da 
Grande 
Dourados

GRUPO DE 
PESQUISAS 
EM 
EDUCAÇÃO 
ESCOLAR 
INDÍGENA 
(GPEEI)

Antonio Dari 
Ramos

Andérbio 
Márcio Silva 
Martins

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2004

269
Universidade 
Federal do Pará

HINDIA - 
História 
Indígena e do 
Indigenismo 
na Amazônia

Márcio Couto 
Henrique

Karl Heinz 
Arenz

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2013

405

Universidade 
Federal do 
Amapá

Núcleo de 
Estudos de 
Línguas 
Indígenas 
(NELI)

Antonio Almir 
Silva Gomes

Gélsama Mara
Ferreira dos 
Santos

Lingüística, 
Letras e Artes

Em 
preenchimento 2012

413

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

Núcleo de 
Estudos e 
Pesquisas 
Rurais, 
Ambientais e 
Indígenas

Victor Ferri 
Mauro -

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2016

517

Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Pará

Territórios 
Indígenas e 
Etno-
envolvimento

Ribamar 
Ribeiro Junior

William Bruno 
Silva Araújo

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2015

187

Universidade 
Federal do Sul 
e Sudeste do 
Pará

Grupo de 
Estudos de 
Linguística 
Antropológica 
Descrição, 
Sociedade e 
Inclusão 

Nayara da 
Silva 
Camargo -

Lingüística, 
Letras e Artes

Em 
preenchimento 2017
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Id Instituição Grupo Líder 2° Líder
Área 
Predominante Situação

Ano de 
Formação

(GPLA-DSI)

204
Universidade 
Federal do Pará

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
História, 
Educação e 
Sociedade

Luciano 
Accioly 
Lemos 
Moreira

Neila da Silva 
Reis

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2007

370

Universidade do
Estado do 
Amazonas

MYTHOS - 
Humanidades,
Complexidade
e Amazônia

Luciano 
Everton 
Costa Teles

Solange 
Pereira do 
Nascimento

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2016

388

Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 
Baiano

Núcleo de 
Estudos Afro-
brasileiros e 
Indígenas do 
IF BAIANO

Nelma 
Cristina Silva 
Barbosa de 
Mattos -

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2010

404

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Núcleo de 
Estudos de 
Linguagens da
Amazônia - 
NEL- 
AMAZÔNIA

Renan 
Albuquerque 
Rodrigues

Hellen Cristina
Picanço Simas

Lingüística, 
Letras e Artes

Em 
preenchimento 2014

445

Universidade 
Federal da 
Grande 
Dourados

NUTEF - 
Núcleo de 
Estudos sobre
Território e 
Fronteira

Marcos 
Leandro 
Mondardo -

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2014

449

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

O 
PROCESSO 
IDENTITÁRIO 
DO INDÍGENA
DE MATO 
GROSSO DO 
SUL: 
ANÁLISE 
DOCUMENTA
L E 
MIDIÁTICA 
DA LUTA 
PELA TERRA

Vania Maria 
Lescano 
Guerra -

Lingüística, 
Letras e Artes

Em 
preenchimento 2010

35
Universidade de
São Paulo

Ceunir-Centro 
Universitário 
de 
Investigações 
em Inovação, 
Reforma e 
Mudança 
Educacional

Aline Cristina 
de Oliveira 
Abbonizio

Elie George 
Guimaraes 
Ghanem 
Junior

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2014

41

Universidade 
Federal do 
Amapá

Coletivo de 
Estudos sobre
Terra e 
Território

Patricia 
Rocha 
Chaves -

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2015

76

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

Educação 
Intercultural e 
Movimentos 
Sociais

Reinaldo 
Matias Fleuri -

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 1997

84

Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 

Educação, 
Tecnologias 
Sociais e 
Desenvolvime

Ezequiel de 
Souza

Pedro Issa 
Figueiredo

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2015
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Amazonas
nto no interior 
do Amazonas

255
Universidade 
Federal do Pará

Grupo de 
Pesquisas e 
Estudos 
Lingüísticos, 
Literários e 
Culturais Pan-
Amazônicos - 
GPELLC-PAM

Eliane Pereira
Machado 
Soares

Gilson 
Penalva

Lingüística, 
Letras e Artes

Em 
preenchimento 2012

256

Universidade 
Federal do Sul 
e Sudeste do 
Pará

Grupo de 
Pesquisas e 
Estudos 
Lingüísticos, 
Literários e 
Culturais Pan-
Amazônicos - 
GPELLC-PAM

Gilson 
Penalva -

Lingüística, 
Letras e Artes

Em 
preenchimento 2009

263

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Grupo 
Pesquisador 
em Educação 
Intercultural

João Carlos 
Gomes

Alessandra 
Carvalho de 
Souza Melo 
Dias

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2014

272

Universidade 
Católica do 
Salvador

HISTÓRIA DA
BAHIA: 
EDUCAÇÃO, 
SOCIEDADE, 
CULTURA E 
RELAÇÕES 
DE PODER

Luciana 
Conceição de
Almeida 
Martins -

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2017

281

Universidade 
Federal de 
Campina 
Grande

História, Meio 
Ambiente e 
Questões 
Etnicas

Juciene 
Ricarte 
Apolinário

Jose Otavio 
Aguiar

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2007

292

Universidade do
Vale do Rio dos
Sinos

Jesuítas nas 
Américas

Maria Cristina
Bohn Martins

Fernando 
Torres 
Londoño

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimento 2009

379

Universidade 
Federal da 
Bahia

NELT - Núcleo
de Estudos de
Linguagens e 
Tecnologias

Simone 
Bueno 
Borges da 
Silva -

Lingüística, 
Letras e Artes

Em 
preenchimento 2011

417

Universidade 
Federal de 
Roraima

Núcleo de 
Estudos em 
Agroecologia 
e Segurança 
Alimentar e 
Nutricional - 
NEASAN

Luis Felipe 
Paes de 
Almeida -

Ciências da 
Saúde

Em 
preenchimento 2016

470

Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul

Polimorfismo 
genéticos e 
mutações 
relacionados 
às doenças 
humanas

Denise 
Cantarelli 
Machado -

Ciências 
Biológicas

Em 
preenchimento 2010

486
Universidade de
Pernambuco

Projeto 
Envelheciment
o Populacional
de 
Pernambuco - 
PROENP-PE

Fabia Maria 
de Lima

Marília 
Siqueira 
Campos 
Almeida

Ciências da 
Saúde

Em 
preenchimento 2010
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523

Universidade 
Federal do 
Ceará

Vigilância e 
controle de 
Dengue e 
outras 
arboviroses 
(Zika e 
Chikungunya)

Luciano 
Pamplona de 
Goes 
Cavalcanti

Carlos 
Henrique 
Morais de 
Alencar

Ciências da 
Saúde

Em 
preenchimento 2015

90
Fundação 
Oswaldo Cruz

Epidemiologia 
e controle da 
tuberculose 
em áreas 
indígenas

Reinaldo 
Souza dos 
Santos

Paulo Cesar 
Basta

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2010

96

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

Estudos afro-
brasileiros, 
indígenas e 
africanos da 
UFRGS

Jose Rivair 
Macedo -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2016

111

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Etnografia e 
Modelos 
Analíticos: 
Transformaçõ
es na 
Amazônia 
Indígena

Eduardo 
Batalha 
Viveiros de 
Castro

Lydie Oiara 
Bonilla Jacobs

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 1986

206

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Populações 
Indígenas

Gislaine 
Recaldes de 
Abreu

Dulce Lopes 
Barboza Ribas

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2000

234

Universidade 
Federal de 
Roraima

Grupo de 
Pesquisa 
Educação 
Matemática no
Contexto 
Indígena de 
Roraima 
(GPEMCIR)

Michael 
Lopes da 
Silva Rolim -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2015

312

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Laboratório de
Inovações 
Ameríndias

Aparecida 
Maria Neiva 
Vilaça -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2016

407

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

Núcleo de 
Estudos de 
Populações 
Indígenas

Edviges 
Marta Ioris

Antonella 
Maria 
Imperatriz 
Tassinari

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 1996

408

Universidade 
Federal do 
Tocantins

Núcleo de 
Estudos e 
Assuntos 
Indígenas Odair Giraldin -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2003

424

Universidade do
Estado do Rio 
de Janeiro

Núcleo de 
Estudos sobre
Povos 
Indígenas, 
Interculturalida
de e 
Educação - 
NEPIIE

Kelly Cristina 
Russo de 
Souza

Gabriela dos 
Santos 
Barbosa

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2015

425

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

Núcleo de 
Estudos sobre
Saúde e 

Esther Jean 
Langdon

Oscar Calavia 
Saez

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 1987

Página 19 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id Instituição Grupo Líder 2° Líder
Área 
Predominante Situação

Ano de 
Formação

Saberes 
Indígenas meses

426

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Núcleo de 
Estudos sobre
Sentenças 
Complexas 
em Línguas 
Indigenas - 
NESCLI

Suzi Oliveira 
de Lima

Andrew 
Nevins

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2014

433

Universidade 
Federal do 
Amapá

Núcleo de 
Pesquisa 
História da 
Ciência e 
Ensino - 
NUPHCE

Eliane Leal 
Vasquez

Alexandre 
Campos

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2013

474
Instituto Federal
de Sergipe

Povos 
Indígenas, 
Afro-
brasileiros e 
Populações 
Tradicionais 
no Brasil

Lindamar 
Oliveira da 
Silva -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2013

491

Universidade 
Federal do 
Tocantins

Redes de 
Relações 
Indígenas no 
Brasil Central

Odilon 
Rodrigues de 
Morais Neto

André Luis 
Campanha 
Demarchi

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2013

498
Fundação 
Oswaldo Cruz

Saúde 
Indígena: 
condições de 
vida, 
acessibilidade 
e perfil de 
agravos em 
situações de 
vulnerabilidad
e

Maria Luiza 
Garnelo 
Pereira

Maximiliano 
Loiola Ponte 
de Souza

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2007

75

Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da 
Bahia

Educação e 
Relações 
Étnicas 
:saberes e 
praticas dos 
Legados 
Africanos, 
Indígenas e 
Quilombolas

Ana Angélica 
Leal Barbosa

Marise de 
Santana

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2004

79

Universidade 
Estadual de 
Mato Grosso do
Sul

Educação, 
Cultura e 
Diversidade

Léia Teixeira 
Lacerda

Kátia Cristina 
Nascimento 
Figueira

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2008

91

Universidade 
Federal do 
Tocantins

Equipe 
Multidisciplinar
de Atenção 
Primária a 
Indígenas e 
Quilombolas

Josefa 
Moreira do 
Nascimento-
Rocha -

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2014

93

Universidade 
Federal do 
Maranhão

Estado 
Multicultural e 
políticas 
públicas

Elizabeth 
Maria Beserra
Coelho

Maria do 
Socorro Sousa
de Araújo

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2000

101 Universidade Estudos das Maria Suelí - Lingüística, Certificado - 1994
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Federal de 
Goiás línguas Páno de Aguiar Letras e Artes

Não-atualizado
há mais de 12 
meses

121

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

Formação de 
Professores 
de Línguas 
para 
Contextos 
Multiculturais.

Onilda 
Sanches 
Nincao -

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2012

128

Centro 
Universitário de 
Brasília

GEAB: Grupo 
de Pesquisas 
em História e 
Cultura 
Africana, Afro-
brasileira e 
Indígena

Leandro 
Santos 
Bulhões de 
Jesus -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2013

142

Universidade 
Federal de 
Pelotas

GENTIS - 
Grupo de 
Estudos, 
Pesquisas e 
Ações em 
Arqueologia, 
Etnologia e 
Etno-história

Cláudio 
Baptista Carle

Jorge 
Eremites de 
Oliveira

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2013

222

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais

Grupo de 
Estudos sobre
Numeramento

Maria da 
Conceição 
Ferreira Reis 
Fonseca -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2005

320

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Laboratório de
Semântica e 
Pragmática 
Formais e 
Experimentais 
- SEPE Lab

Suzi Oliveira 
de Lima -

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2014

326

Universidade 
Estadual de 
Mato Grosso do
Sul LAPPEMA

Sandra 
Cristina de 
Souza

Rosemere de 
Almeida 
Aguero

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2009

339

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais

Literaterras: 
escrita, leitura,
traduções

Maria Inês de
Almeida

Cinara de 
Araujo Soares 
Iannini

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2002

366

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Movimentos 
Sociais, 
Educação e 
Diversidade 
na América 
Latina

Mario de 
Faria 
Carvalho

Allene 
Carvalho Lage

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2007

394

Universidade 
Federal do Rio 
Grande

Núcleo de 
Estudos Afro 
Brasileiros e 
Indígenas

Cassiane de 
Freitas 
Paixão

Jean Tiago 
Baptista

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2011

397

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Núcleo de 
Estudos Afro 
Indígena

Tharcisio 
Santiago 
Cruz

Renilda 
Aparecida 
Costa

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2012

434

Universidade 
Estadual Vale 
do Acaraú

Núcleo de 
Pesquisa 
sobre 

Mariana 
Albuquerque 
Dantas

Raimundo 
Nonato 
Rodrigues de 

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 2016
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450

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

O Tratamento 
jurídico do 
direito das 
minorias 
hipossuficient
es: uma 
análise sob a 
ótica dos 
direitos 
humanos e 
fundamentais

Isabelle Dias 
Carneiro 
Santos

Larissa 
Mascaro 
Gomes da 
Silva de 
Castro

Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2015

479

Universidade 
Federal de 
Goiás PRODOCSLIN

Maria do 
Socorro 
Pimentel da 
Silva -

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2016

481

Universidade do
Estado da 
Bahia

PROGEI - 
Programa de 
Educação 
Inclusiva

Leliana 
Santos de 
Sousa

Patrícia Carla 
da Hora 
Correia

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2013

484

Universidade 
Estadual de 
Maringá

Programa 
Interdisplinar 
de Estudos de
Populações - 
Laboratório de
Arqueologia, 
Etnologia e 
Etno-história.

Rosângela 
Célia 
Faustino

Lúcio Tadeu 
Mota

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 1997

32
Universidade de
São Paulo

Centro de 
Estudos 
Mesoamerican
os e Andinos 
da 
Universidade 
de São Paulo 
- CEMA/USP

Eduardo 
Natalino dos 
Santos

Pedro Paulo 
Salles

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2000

42
Universidade de
Brasília

Competência 
Comunicativa

Virgilio 
Pereira de 
Almeida -

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2012

49

Universidade 
Federal 
Fluminense

Cosmopolítica
s-Núcleo de 
Antropologia Joana Miller

Antônio Carlos
Rafael 
Barbosa

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2013

58

Universidade 
Estadual de 
Feira de 
Santana

Desenvolvime
nto Humano e 
Processos 
Educativos

Lílian 
Miranda 
Bastos 
Pacheco -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2007

62

Museu 
Paraense 
Emílio Goeldi

Dinâmicas 
socioculturais 
na Amazônia: 
identidades, 
territorialidade
s e relações 
interétnicas

Claudia 
Leonor López
Garcés

Pascale de 
Robert

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2008

141
Universidade 
Federal do Pará

Genética 
Humana e 
Médica

Joao Farias 
Guerreiro

Sidney 
Emanuel 
Batista dos 
Santos

Ciências 
Biológicas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 1983
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183
Universidade 
Federal do Pará

Grupo de 
Estudos de 
Fronteira - 
GEF

Adilson Junior
Ishihara Brito

Carlos 
Augusto de 
Castro Bastos

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2010

186

Museu 
Paraense 
Emílio Goeldi

Grupo de 
Estudos de 
Línguas 
Indígenas do 
Goeldi

Dennis Albert 
Moore

Nilson Gabas 
Júnior

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 1987

190

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisa 
Trabalho e 
Política Social 
na América 
Latina

Beatriz 
Augusto de 
Paiva

Dilceane 
Carraro

Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2008

227

Universidade 
Federal de Juiz 
de Fora

Grupo de 
Pesquisa da 
Amazônia

Maria Lucia 
Pires 
Menezes

Geraldo César
Rocha

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 1994

238

Universidade 
Federal do Sul 
e Sudeste do 
Pará

Grupo de 
Pesquisa em 
Consciência 
Histórica e 
Ensino de 
História na 
Amazônia

Rafael 
Rogério 
Nascimento 
dos Santos -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2016

251
Universidade 
Federal do Pará

Grupo de 
Pesquisa 
Música e 
Identidade na 
Amazônia

Sonia Maria 
Moraes 
Chada

Líliam Cristina 
Barros Cohen

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2007

264
Universidade 
Federal do Pará

Grupo Sala 
Verde 
Pororoca: 
espaÃ§o 
socioambienta
l Paulo Freire

Maria 
Ludetana 
Araújo

Luiza 
Nakayama

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2006

282

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

História: 
Religiosidade 
e Cultura

Artur Cesar 
Isaia

Cristiana de 
Azevedo 
Tramonte

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2013

290

Universidade 
Federal de 
Uberlândia

INTERCULTU
RALIDADE E 
POÉTICAS 
DE 
FRONTEIRA

Raquel Mello 
Salimeno de 
Sá

Luciana 
Mourão Arslan

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2010

341

Universidade 
Federal da 
Paraíba

Literatura e 
cultura 
francesas

Iraquitan de 
Oliveira 
Caminha

José 
Alexandrino 
de Souza 
Filho

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2011

344
Universidade de
Brasília

LOCUSS-UnB
Poder Local, 
Políticas 
Urbanas e 
Serviço Social

Perci Coelho 
de Souza -

Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2001

345

Universidade 
Federal da 
Grande 

Ludodiversida
de e Saúde 
Social

Veronice 
Lovato 
Rossato Marina Vinha

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 2011
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Dourados meses

349

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Maracá: 
Grupo de 
Pesquisas 
sobre Arte, 
Cultura e 
Sociedade

Deise Lucy 
Oliveira 
Montardo -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2007

354

Universidade 
Federal do 
Tocantins

Memória, Arte 
e Alteridade

Suia Omim 
Arruda de 
Castro 
Chaves -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2015

410

Universidade 
Federal do 
Amapá

Núcleo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Educação 
Física, 
Esporte e 
Lazer 
-NEPEFEL

Demilto 
Yamaguchi 
da Pureza

Gustavo 
Maneschy 
Montenegro

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2009

423

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

Núcleo de 
Estudos sobre
Medicamentos
em Contextos 
Locais

Eliana 
Elisabeth 
Diehl -

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2002

454

Universidade 
Federal de 
Roraima

Ocupação 
Humana da 
Amazônia

Carla 
Monteiro de 
Souza

Marcia 
D'Acampora

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2002

478

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais

Processos e 
relações na 
produção e 
circulação do 
conhecimento

Francisco 
Ângelo 
Coutinho

Danusa 
Munford

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2012

488

Universidade 
Federal de 
Roraima

Recursos 
genéticos 
vegetais

Lucianne 
Braga 
Oliveira 
Vilarinho

Hosana 
Carolina dos 
Santos 
Barreto

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2007

512

Universidade 
Estadual de 
Mato Grosso do
Sul

Teoria, 
metodologia e 
interpretações
na história da 
historiografia 
no Brasil

Diogo da 
Silva Roiz

Estevao 
Chaves de 
Rezende 
Martins

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-atualizado
há mais de 12 
meses 2008

5
Universidade 
Federal do Pará

Ameríndia - 
Grupo de 
Pesquisa em 
Etnologia 
Indígena

Beatriz de 
Almeida 
Matos

Júlia Otero 
dos Santos

Ciências 
Humanas Certificado 2017

19

Universidade 
Estadual de 
Goiás

Artes 
Indígenas no 
Cerrado: 
Saberes, 
Educação e 
Museus

Márcia 
Machado

Poliene 
Soares dos 
Santos 
Bicalho

Ciências 
Humanas Certificado 2017

33

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Centro de 
Pesquisa em 
Etnologia 
Indígena 
(CPEI)

Antonio 
Roberto 
Guerreiro 
Júnior

Artionka 
Manuela Góes
Capiberibe

Ciências 
Humanas Certificado 1995
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45

Universidade 
Federal de 
Roraima

Conhecimento
e Informação 
Sócio-
Epidemiológic
a sobre Saúde
e Ambiente 
em 
Comunidades

Fabíola 
Christian 
Almeida de 
Carvalho -

Ciências da 
Saúde Certificado 2015

78

Universidade do
Estado de Mato
Grosso

Educação 
Superior 
Indígena

Elias Renato 
da Silva 
Januário

Fernando 
Selleri Silva

Ciências 
Humanas Certificado 2010

87
Universidade de
Brasília

Ensino de 
línguas 
indígenas 
brasileiras e 
formação 
superior de 
professores 
pesquisadores
indígenas

Dulce do 
Carmo 
Franceschini

Ana Suelly 
Arruda 
Câmara 
Cabral

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2010

99

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Estudos da 
Amazônia 
Indígena

Gilton 
Mendes dos 
Santos

Marta Rosa 
Amoroso

Ciências 
Humanas Certificado 2006

105

Universidade 
Federal de São 
Carlos

Estudos 
Indígenas

Roseli 
Rodrigues de 
Mello -

Ciências 
Humanas Certificado 2015

110

Universidade 
Estadual de 
Santa Cruz

Etnociências, 
Saberes 
Tradicionais e 
Educação 
Escolar 
Indígena

Flávia 
Cristina de 
Mello

Jules Batista 
Soares

Ciências 
Humanas Certificado 2011

112

Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul

Etnohistória e 
História 
Indígena na 
América 
Espanhola

Maria Cristina
dos Santos

Guilherme 
Galhegos 
Felippe

Ciências 
Humanas Certificado 1995

113

Universidade 
Federal da 
Grande 
Dourados

Etnologia e 
história 
indígena

Levi Marques 
Pereira

Aline Castilho 
Crespe Lutti

Ciências 
Humanas Certificado 2011

116
Universidade de
Brasília

Etnologia 
Indígena em 
contextos 
nacionais: 
Brasil - 
Austrália - 
Canadá.

Stephen 
Grant Baines -

Ciências 
Humanas Certificado 2006

125

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

Fronteiras, 
Culturas, 
Identidades: 
espaço de 
dialogo com 
povos 
indígenas do 
Araguaia/Xing
u.

Marly 
Augusta 
Lopes de 
Magalhães

Mônica Maria 
dos Santos

Ciências 
Humanas Certificado 2011

146

Universidade 
Federal Rural 
do Rio de 

GeoPovos - 
Grupo de 
pesquisa 

Roberta 
Carvalho 
Arruzzo

Emerson 
Ferreira 
Guerra

Ciências 
Humanas Certificado 2012
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Janeiro

sobre 
geografias e 
povos 
indígenas.

152
Universidade 
Federal do Pará

GEPI - Grupo 
de Estudos 
sobre 
Populações 
Indígenas 
Eneida Corrêa
de Assis

Denise 
Machado 
Cardoso

Rodrigo 
Corrêa Diniz 
Peixoto

Ciências 
Humanas Certificado 2009

154

Universidade 
Federal da 
Bahia

GIRA: 
GRUPO DE 
PESQUISA 
EM 
CULTURAS 
INDÍGENAS E
REPERTÓRIO
S AFRO-
BRASILEIRO
S E

Amélia Vitória
de Souza 
Conrado

Fernando 
Marques 
Camargo 
Ferraz

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2017

156
Instituto Federal
de São Paulo

GPEABI - 
Grupo de 
Pesquisa e 
Estudos 
Afrobrasileiros
e Indígenas

Leonardo 
Borges da 
Cruz -

Ciências 
Humanas Certificado 2017

163
Universidade 
Federal do Pará

Grupo de 
Documentaçã
o e Descrição 
de Línguas 
Indígenas 
(DODELIN)

Ana Paula 
Barros 
Brandão

Angela 
Fabíola Alves 
Chagas

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2015

164

Universidade 
Federal de 
Goiás

Grupo de 
Educação e 
Língua 
Indígena da 
Universidade 
Federal de 
Goiás

Silvia Lucia 
Bigonjal 
Braggio

Sinval Martins 
de Sousa 
Filho

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 1988

165

Universidade da
Integração 
Internacional da
Lusofonia Afro-
Brasileira

Grupo de 
Estudo com 
Povos 
Indígenas

Fernanda 
Aparecida 
Domingos 
Pinheiro

Caroline 
Farias Leal 
Mendonça

Ciências 
Humanas Certificado 2016

173
Instituto Federal
do Piauí

Grupo de 
estudos 
africanos e 
indígenas do 
IFPI - Campus
Teresina Zona
Sul

Francisco 
José 
Sampaio 
Melo -

Ciências 
Humanas Certificado 2009

185

Universidade 
Federal de 
Roraima

Grupo de 
Estudos de 
Línguas 
Indígenas 
Brasileiras 
(GELIB)

Zoraide dos 
Anjos 
Gonçalves da
Silva Vieira

Fernando 
Orphão de 
Carvalho

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2016

188
Universidade 
Federal do 

Grupo de 
Estudos de 

Maria Inês 
Smiljanic -

Ciências 
Humanas Certificado 2008
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Paraná

Política 
Indígena e 
Indigenismo Borges

189

Universidade 
Estadual de 
Maringá

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisa em 
Educação 
Indígena no 
Paraná

Maria Simone
Jacomini

Rosângela 
Célia Faustino

Ciências 
Humanas Certificado 2016

192

Universidade 
Federal de 
Uberlândia

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Arqueologia, 
Etnologia e 
História 
Indígena

Robson 
Antonio 
Rodrigues Marcel Mano

Ciências 
Humanas Certificado 2016

195

Universidade do
Estado do 
Amazonas

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Educação 
Escolar 
Indigena

Célia 
Aparecida 
Bettiol -

Ciências 
Humanas Certificado 2017

200

Instituto Federal
de Educação 
Ciência e 
Tecnologia do 
Norte de Minas 
Gerais

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Estudos 
Culturais e 
Literaturas 
Indígena, Afro 
e 
afrodescende
nte: GEPELIA

Marli Silva 
Fróes -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2017

202

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Etnomatemáti
cas Negras e 
Indígenas

Wanderleya 
Nara 
Goncalves 
Costa

Admur 
Severino 
Pamplona

Ciências 
Humanas Certificado 2008

203

Universidade 
Federal da 
Grande 
Dourados

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
História 
Indígena e do 
Indigenismo

Thiago 
Leandro 
Vieira 
Cavalcante

Cándida 
Graciela 
Chamorro 
Argüello

Ciências 
Humanas Certificado 2014

215

Universidade 
Federal de 
Alagoas

Grupo de 
Estudos em 
Línguas 
Indígenas - 
Gelind / UFAL 
Campus 
Sertão

Fábia Pereira 
da Silva -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2017

218
Universidade do
Estado do Pará

Grupo de 
Estudos 
Indígenas na 
Amazônia - 
GEIA

Joelma 
Cristina 
Parente 
Monteiro 
Alencar

Eliete de 
Jesus Bararuá
Solano

Ciências 
Humanas Certificado 2012

220
Universidade 
Federal do Pará

Grupo de 
Estudos sobre
Línguas e 
Culturas 

Marília de 
Nazaré de 
Oliveira 
Ferreira

Sidney da 
Silva 
Facundes

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2017

Página 27 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id Instituição Grupo Líder 2° Líder
Área 
Predominante Situação

Ano de 
Formação

Indígenas da 
Amazônia

224

Universidade 
Estadual de 
Goiás

Grupo de 
Investigação 
Científica de 
Línguas 
Indígenas - 
GICLI

Kênia Mara 
de Freitas 
Siqueira

Gláucia Vieira 
Cândido

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2004

233

Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da 
Bahia

Grupo de 
Pesquisa 
Educação 
Escolar 
Indígena no 
Estado da 
Bahia: 
experiências 
entre os 
Povos

Jose Valdir 
Jesus de 
Santana -

Ciências 
Humanas Certificado 2008

239

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais

Grupo de 
Pesquisa em 
Educação 
Indigena

Ana Maria 
Rabelo 
Gomes

Shirley 
Aparecida de 
Miranda

Ciências 
Humanas Certificado 1999

244

Universidade 
Federal de Juiz 
de Fora

Grupo de 
Pesquisa em 
Religiões e 
Religiosidades
Indígenas

Maria Cecília 
dos Santos 
Ribeiro 
Simões 
Rodrigues -

Ciências 
Humanas Certificado 2017

254

Universidade 
Federal do Sul 
e Sudeste do 
Pará

GRUPO DE 
PESQUISAS 
E ESTUDOS 
INDIGENAS 
(GPEIND)

Ana Suelly 
Arruda 
Câmara 
Cabral

Austria 
Rodrigues 
Brito

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2010

268

Universidade 
Federal do 
Amazonas

HINDIA - 
História 
Indígena e da 
Escravidão 
Africana na 
Amazônia

Patricia Maria
Melo 
Sampaio -

Ciências 
Humanas Certificado 2000

273

Universidade 
Federal da 
Grande 
Dourados

História da 
Educação 
Indígena e 
Interculturalida
de

Neimar 
Machado de 
Sousa

Teodora de 
Souza

Ciências 
Humanas Certificado 2010

280

Instituto 
Nacional de 
Pesquisas da 
Amazônia

História, 
Língua e 
Cultura 
Indígena

Ana Carla 
dos Santos 
Bruno -

Ciências 
Humanas Certificado 2003

285

Universidade 
Federal de 
Goiás

Impej - Núcleo
de Etnologia 
Indígena

Camila 
Mainardi

Alexandre 
Ferraz 
Herbetta

Ciências 
Humanas Certificado 2013

295

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

LABHIN-
Laboratório de
História 
Indígena

Ana Lúcia 
Vulfe Nötzold -

Ciências 
Humanas Certificado 1998

310

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

Laboratório de
História 
Indígena

Iara Quelho 
de Castro

Vera Lúcia 
Ferreira 
Vargas

Ciências 
Humanas Certificado 2017

316 Universidade Laboratório de Genivaldo - Lingüística, Certificado 2017
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Federal de 
Rondônia

Pesquisa em 
Línguas e 
Culturas 
Indígenas - 
LALIC

Frois 
Scaramuzza Letras e Artes

333
Universidade 
Federal do Pará

Lexicologia e 
lexicografia de
línguas 
indígenas 
brasileiras

Jorge 
Domingues 
Lopes

Ana Suelly 
Arruda 
Câmara 
Cabral

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2015

334

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho

LINBRA - 
Grupo de 
Pesquisa de 
Línguas 
Indígenas 
Brasileiras

Cristina 
Martins 
Fargetti -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2011

337

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Línguas 
Indígenas: 
Variação, 
Cognição e 
Estudos de 
Fonologia, 
Gramática e 
História - Fase
II

Marilia Lopes 
da Costa 
Faco Soares -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2014

355

Universidade do
Estado de Mato
Grosso

Memória, 
Identidade, 
Cultura 
Material e 
Educação 
Infantil dos 
Povos 
Indígenas

Elias Renato 
da Silva 
Januário -

Ciências 
Humanas Certificado 2011

361

Universidade do
Estado de Mato
Grosso

Mosaico 
Intercultural: 
Grupo de 
Estudos 
Interdisciplinar
es em 
Antropologia, 
Arqueologia e 
Arte Indígena

Elias Renato 
da Silva 
Januário

Fernando 
Selleri Silva

Ciências 
Humanas Certificado 2011

363
Universidade de
Brasília

Movimentos 
Indígenas, 
Políticas 
Indigenistas e 
Indigenismo

Cristhian 
Teófilo da 
Silva

Sandra Marcia
Nascimento

Ciências 
Humanas Certificado 2011

368
Universidade 
Federal do Pará

MURA: Grupo 
de Estudo e 
Pesquisa 
Indígena na 
Amazônia: 
História, 
Etnicidade e 
Ensino.

Rosemeire de
Oliveira 
Souza -

Ciências 
Humanas Certificado 2016

373

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

NEABI 
(Núcleos de 
Estudos Afro-
Brasileiros e 
Indígenas) da 
UFMS

Lourival dos 
Santos

Maria 
Aparecida 
Lima dos 
Santos

Ciências 
Humanas Certificado 2015
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377

Universidade 
Federal da 
Bahia

NEAI - Núcleo 
de Estudos 
das 
Produções 
Autorais 
Indígenas

Suzane Lima 
Costa

América Lúcia 
Silva Cesar

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2010

385

Universidade 
Federal de 
Pelotas

NETA - 
Núcleo de 
Etnologia 
Ameríndia Lori Altmann

Rogerio Reus 
Goncalves da 
Rosa

Ciências 
Humanas Certificado 2011

387

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

NIT - Núcleo 
de 
Antropologia 
das 
Sociedades 
Indígenas e 
Tradicionais

Sergio 
Baptista da 
Silva

Mártin César 
Tempass

Ciências 
Humanas Certificado 1994

403

Pontifícia 
Universidade 
Católica de São
Paulo

Núcleo de 
Estudos de 
Etnologia 
Indígena, 
Meio 
Ambiente e 
Populações 
Tradicionais

Rinaldo 
Sérgio Vieira 
Arruda

Carmen Sylvia
de Alvarenga 
Junqueira

Ciências 
Humanas Certificado 1993

406

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Núcleo de 
Estudos de 
Políticas 
Territoriais na 
Amazônia

Thereza 
Cristina 
Cardoso 
Menezes

Maria Helena 
Ortolan Matos

Ciências 
Humanas Certificado 2010

414

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

Núcleo de 
Estudos e 
Pesquisas 
Tecnologias 
Indígenas - 
Tecnoíndia

Dorcas 
Florentino de 
Araujo

Yara da Silva 
Nogueira 
Galdino

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2007

420

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Núcleo de 
Estudos 
Indigenistas

Stella Virginia
Telles de 
Araujo 
Pereira Lima

Claristella 
Alves dos 
Santos

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2012

428

Universidade 
Federal do 
Maranhão

NÚCLEO DE 
ETNOLOGIA 
E IMAGEM

Adalberto 
Luiz Rizzo de 
Oliveira

Alexandre 
Fernandes 
Corrêa

Ciências 
Humanas Certificado 1995

429

Universidade 
Federal do 
Maranhão

Núcleo de 
extensão e 
pesquisa com 
populações e 
comunidades 
Rurais, 
Negras, 
quilombolas e 
Indígenas 
(NuRuNI)

István van 
Deursen 
Varga -

Ciências da 
Saúde Certificado 2006

430

Universidade 
Estadual de 
Mato Grosso do
Sul

Núcleo de 
Línguas 
Indígenas de 
Mato Grosso 
do Sul - 
NuLIMS

Nataniel dos 
Santos 
Gomes

Natalina Sierra
Assêncio 
Costa

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2014

431 Centro Núcleo de Arlete Guisso - Ciências Certificado 2016
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Universitário 
Claretiano de 
Batatais

Pesquisa em 
Educação 
Indígena de 
Roraima - 
NUPEIRR

Scaramuzza 
Portilho 
Nicoletti Humanas

432

Universidade do
Estado de 
Minas Gerais

Núcleo de 
Pesquisa em 
História 
Indígena 
(NUPEHI-
UEMG)

Adriano 
Toledo Paiva -

Ciências 
Humanas Certificado 2016

438

Universidade 
Federal do 
Amapá

Núcleo 
Kusuvwi de 
Estudos 
Palikur-
Arukwayene 
(NUKEPA)

Elissandra 
Barros da 
Silva -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2015

440

Universidade 
Federal de Juiz 
de Fora

Núcleo 
Transdisciplin
ar de Estudos 
Indígenas - 
NUTEI

Patrícia 
Aparecida 
Baumgratz de
Paula -

Ciências da 
Saúde Certificado 2014

441

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

núcleos 
funcionais 
abaixo de vP 
e acima de IP(
CP):um 
estudo voltado
para as 
línguas 
indígenas e 
para a 
aquisição da 
linguagem

Marcia Maria 
Damaso 
Vieira -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2013

461

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

PEABIRU: 
EDUCAÇÃO 
AMERÍNDIA E
INTERCULTU
RALIDADE

Ana Luisa 
Teixeira de 
Menezes

Maria 
Aparecida 
Bergamaschi

Ciências 
Humanas Certificado 2016

464

Universidade 
Federal de 
Roraima

Permanência 
e atualização 
das fontes 
textuais 
ameríndias 
nas literaturas 
americanas - o
caso circum-
Roraima

Roberto 
Mibielli

Fábio Almeida
de Carvalho

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2013

475

Universidade 
Federal de 
Roraima

Povos 
Indígenas, 
Populações 
Amazônicas e 
Estudos 
Transdisciplin
ares

Maxim 
Repetto -

Ciências 
Humanas Certificado 2008

476

Universidade 
Federal de 
Roraima

Povos, línguas
e educação 
indígena - 
PLEI

Rodrigo 
Mesquita

Adriane Melo 
de Castro 
Menezes

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2016

477 Universidade Práticas em Francisco - Lingüística, Certificado 2011
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Federal do 
Tocantins

Pesquisas 
com povos 
Indígenas do 
Tocantins:Per
spectivas 
Interdisciplinar
e Intercultural

Edviges 
Albuquerque Letras e Artes

483

Universidade 
Federal da 
Bahia

Programa de 
Pesquisas 
sobre Povos 
Indígenas do 
Nordeste 
Brasileiro - 
PINEB

Edwin 
Boudewijn 
Reesink

Maria Rosário 
Gonçalves de 
Carvalho

Ciências 
Humanas Certificado 1971

485

Universidade 
Federal do Vale
do São 
Francisco

Projeto de 
Aterosclerose 
em Indígenas

Anderson da 
Costa 
Armstrong -

Ciências da 
Saúde Certificado 2016

492

Universidade do
Estado do 
Amazonas

Redes 
Indígenas: 
povos 
indígenas e 
redes 
educativas

Leonardo 
Ferreira 
Peixoto -

Ciências 
Humanas Certificado 2018

493
Universidade 
Federal do Pará

ReExisTERRA
- Povos 
Indigenas e 
Tradicionais 
em Tempos 
de Mudanças 
Climáticas: 
Adaptação, 
Persistência e 
Resistência 
em Terras e 
Territórios 
Amazônicos

Marcela 
Vecchione 
Gonçalves -

Ciências 
Humanas Certificado 2015

499
Fundação 
Oswaldo Cruz

Saúde, 
Epidemiologia 
e Antropologia
dos Povos 
Indígenas

Carlos 
Everaldo 
Alvares 
Coimbra 
Junior

Ricardo 
Ventura 
Santos

Ciências da 
Saúde Certificado 1992

508

Universidade 
Federal da 
Integração 
Latino-
Americana

TEAR - 
Territórios em 
Articulação: 
Processos de 
Luta e 
(Re)existência
de 
Populações 
Rurais, 
Indígenas e 
Tradicionais 
na América 
Latina

Senilde 
Alcântara 
Guanaes -

Ciências 
Humanas Certificado 2016

515

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Territórios e 
populações 
tradicionais: 
políticas de 
reconheciment
o, 
transformaçõe

Marta Maria 
do Amaral 
Azevedo

José Maurício 
Paiva Andion 
Arruti

Ciências 
Humanas Certificado 2015
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s 
classificatórias
e demografia 
das 
populações 
indígenas e 
afroamericana
s

520

Universidade 
Federal do 
Amapá

Transfronteira
s Ameríndias: 
Tempo, 
Espaço e 
Memória dos 
Povos 
Indígenas

Carina 
Santos de 
Almeida

Evilania Bento
da Cunha

Ciências 
Humanas Certificado 2014

4

Universidade 
Estadual de 
Feira de 
Santana

Ambiente, 
Sociedade e 
Sustentabilida
de

Fábio Pedro 
Souza de 
Ferreira 
Bandeira

Jocimara 
Souza Britto 
Lobão

Ciências 
Biológicas Certificado 2008

6

Universidade 
Federal de Juiz 
de Fora

Antropologia 
das Fronteiras
Conceituais

Elizabeth de 
Paula 
Pissolato

Cristina Dias 
da Silva

Ciências 
Humanas Certificado 2007

7

Universidade 
Federal 
Fluminense

ANTROPOLO
GIA E 
EDUCAÇÃO

Lygia Baptista
Pereira 
Segala 
Pauletto -

Ciências 
Humanas Certificado 2010

10

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

ANTROPOLO
GIA, 
DIREITOS 
HUMANOS E 
POVOS 
TRADICIONAI
S

José Paulo 
Gutierrez

Antonio Hilario
Aguilera 
Urquiza

Ciências 
Humanas Certificado 2009

11

Universidade 
Federal de 
Goiás

Antropologia, 
Patrimônio, 
Memória e 
Expressões 
Museais

Nei Clara de 
Lima

Manuel 
Ferreira Lima 
Filho

Ciências 
Humanas Certificado 2009

26

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Centro de 
Estudos e 
Pesquisas 
Jurídicas da 
Amazônia - 
CEJAM

Delson 
Fernando 
Barcellos 
Xavier

Aparecida 
Luzia Alzira 
Zuin

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2005

30

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho

Centro de 
Estudos 
Indígenas 
Miguel A. 
Menendéz - 
CEIMAM

Paulo José 
Brando 
Santilli

Edmundo 
Antonio 
Peggion

Ciências 
Humanas Certificado 2006

36
Universidade 
Federal do Pará

Cidade, Aldeia
& Patrimônio

Jane Felipe 
Beltrão Katiane Silva

Ciências 
Humanas Certificado 1999

48

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

Corpo, 
Educação e 
Cultura

Beleni Salete 
Grando

Vilma 
Aparecida de 
Pinho

Ciências da 
Saúde Certificado 2005

50

Universidade do
Estado de Mato
Grosso

Cultura, 
Diversidade e 
Ensino de 
História

Osvaldo 
Mariotto 
Cerezer -

Ciências 
Humanas Certificado 2008
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56

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais

Demografia 
dos Povos 
Indígenas

Ricardo 
Ventura 
Santos

Marden 
Barbosa de 
Campos

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2017

59

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

DESMA - 
Núcleo de 
Estudos em 
Desenvolvime
nto Rural a 
Mata Atlântica

Rumi Regina 
Kubo

Lovois de 
Andrade 
Miguel

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2005

65

Universidade 
Estadual do Rio
Grande do Sul

Direitos 
Humanos e 
Justiça: 
perspectivas 
decoloniais

Thais Janaina
Wenczenovic
z -

Ciências 
Humanas Certificado 2018

74

Universidade 
Católica Dom 
Bosco

Educação e 
Interculturalida
de

Adir Casaro 
Nascimento

Carlos Magno 
Naglis Vieira

Ciências 
Humanas Certificado 2005

106

Universidade 
Federal de 
Roraima

Estudos 
Interdisciplinar
es sobre o 
Território na 
Amazônia

Maria 
Bárbara de 
Magalhães 
Bethonico -

Ciências 
Humanas Certificado 2010

114
Universidade de
Brasília

Etnologia e 
Indigenismo

Alcida Rita 
Ramos

José Antonio 
Vieira Pimenta

Ciências 
Humanas Certificado 2000

129
Universidade 
Federal do Pará

GEDAI - 
GRUPO DE 
ESTUDOS 
MEDIAÇÕES 
E 
DISCURSOS 
COM 
SOCIEDADES
AMAZÔNICAS

Regina Lúcia 
Alves de Lima

Ivânia dos 
Santos Neves

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2014

131
Universidade 
Federal do Pará

GEIPAM - 
Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas 
Interculturais 
Pará-
Maranhão

Maria 
Roseane 
Corrêa Pinto 
Lima

Vanderlúcia 
da Silva Ponte

Ciências 
Humanas Certificado 2017

132

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro GELA

Kristine Sue 
Stenzel

Bruna 
Franchetto

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2012

136
Universidade 
Federal do Acre

Gênero, 
Decolonialidad
e, Culturas 
Indígenas e 
Afro-Brasileira

Teresa 
Almeida Cruz

Maria Ariádina
Cidade 
Almeida

Ciências 
Humanas Certificado 2010

138

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

GENÉTICA 
DE 
POPULAÇÕE
S HUMANAS 
E DE 
OUTROS 
ORGANISMO
S

Francisco 
Mauro 
Salzano

Maria Cátira 
Bortolini

Ciências 
Biológicas Certificado 1952

147

Universidade 
Federal dos 
Vales do 

GEPAF 
VALES - 
Grupo de 

Leonel de 
Oliveira 
Pinheiro

Valéria 
Cristina da 
Costa

Ciências 
Agrárias Certificado 2008
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Jequitinhonha e
Mucuri - 
Campus JK

Pesquisa em 
Agricultura 
Familiar nos 
Vales do 
Jequitinhonha 
e Mucuri

160

Universidade 
Estadual de 
Mato Grosso do
Sul

GRUPO DE 
ESTUDOS E 
PESQUISA 
em 
EDUCAÇÃO, 
GÊNERO, 
RAÇA e 
ETNIA

Maria Jose de
Jesus Alves 
Cordeiro

Cintia Santos 
Diallo

Ciências 
Humanas Certificado 2008

167

Universidade 
Federal dos 
Vales do 
Jequitinhonha e
Mucuri - 
Campus JK

Grupo de 
Estudo dos 
Povos 
Indígenas de 
Minas Gerais

Rosana 
Passos 
Cambraia

Marivaldo 
Aparecido de 
Carvalho

Ciências 
Humanas Certificado 2007

169
Universidade 
Federal do Pará

Grupo de 
Estudo e 
Pesquisa em 
Educação do 
Campo na 
Amazônia

Maria 
Natalina 
Mendes 
Freitas

Salomao 
Antonio 
Mufarrej Hage

Ciências 
Humanas Certificado 2002

170
Instituto Federal
de Roraima

Grupo de 
Estudo 
Interdisciplinar
em 
Etnoeducação
- GEINE

Raimunda 
Maria 
Rodrigues 
Santos

Roseli 
Bernardo Silva
dos Santos

Ciências 
Humanas Certificado 2014

171

Universidade 
Federal do 
Amapá

Grupo de 
Estudo Saúde 
Mental e 
Povos 
Indígenas 
(GESMEPI)

Tancredo 
Castelo 
Branco Neto

Fernanda 
Matos 
Fernandes 
Castelo 
Branco Outra Certificado 2016

174
Universidade 
Federal do Pará

GRUPO DE 
ESTUDOS 
AFRO-
BRASILEIRO
S E 
INDÍGENAS - 
GEABI 
UFPA/ALTAMI
RA

Francilene de
Aguiar 
Parente

Vilma 
Aparecida de 
Pinho

Ciências 
Humanas Certificado 2011

179

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Grupo de 
Estudos das 
Línguas 
Ameríndias Lucy Seki

Angel 
Humberto 
Corbera Mori

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 1988

194

Fundação 
Santa Casa de 
Misericórdia do 
Pará

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Educação e 
Saúde - 
GEPES

Rosilene 
Ferreira 
Gonçalves 
Silva -

Ciências 
Humanas Certificado 2010

197

Universidade 
Estadual de 
Maringá

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 

Elma Júlia 
Gonçalves de
Carvalho

Rosângela 
Célia Faustino

Ciências 
Humanas Certificado 2012
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Educação, 
Cultura e 
Emancipação 
Humana - 
GEPEC

198

Instituto Federal
do Sertão 
Pernambucano

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Educação, 
Cultura e 
Política - 
HABITUS

Herlon Alves 
Bezerra

André Ricardo
Dias Santos

Ciências 
Humanas Certificado 2010

209

Universidade 
Federal do 
Maranhão

Grupo de 
Estudos 
Educação, 
Cultura e 
Infância/GECI

Emilene Leite
de Sousa -

Ciências 
Humanas Certificado 2007

216

Universidade 
Federal do 
Maranhão

Grupo de 
Estudos em 
Memória, Arte 
e Etnicidade

Deusdedit 
Carneiro 
Leite Filho

Larissa 
Lacerda 
Menendez

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2016

219

Universidade 
Federal do Sul 
e Sudeste do 
Pará

Grupo de 
Estudos 
Interculturais 
das 
Amazônias

Hiran de 
Moura 
Possas

Jerônimo da 
Silva e Silva

Ciências 
Humanas Certificado 2015

223

Universidade 
Federal do 
Amapá

GRUPO DE 
ESTUDOS, 
PESQUISAS 
E PRÁTICAS 
EM 
EDUCAÇÃO 
INTERCULTU
RAL EM 
CIÊNCIAS DA
NATUREZA E 
MATEMÁTICA
(GECIM)

Cristiane do 
Socorro dos 
Santos Nery

Claudiane de 
Menezes 
Ramos

Ciências 
Humanas Certificado 2017

236

Universidade 
Federal do 
Tocantins

GRUPO DE 
PESQUISA 
EDUCAÇÃO, 
CULTURA E 
MUNDO 
RURAL - 
EDURURAL

Layanna 
Giordana 
Bernardo 
Lima

Antônio 
Miranda de 
Oliveira

Ciências 
Humanas Certificado 2007

237

Universidade 
Estadual do 
Oeste do 
Paraná

Grupo de 
Pesquisa em 
Antropologia 
Social

Roberto 
Bíscoli

Antônio 
Pimentel 
Pontes Filho

Ciências 
Humanas Certificado 2007

240

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Grupo de 
Pesquisa em 
Educação na 
Amazônia

Josélia 
Gomes 
Neves

Genivaldo 
Frois 
Scaramuzza

Ciências 
Humanas Certificado 2005

241

Instituto Federal
do Sertão 
Pernambucano

Grupo de 
Pesquisa em 
Gestão 
Educacional e 
Educação 
Indígena do 
Sertão

Eduardo 
Barbosa 
Vergolino

Wagner 
Pinheiro

Ciências 
Humanas Certificado 2011
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243

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Grupo de 
Pesquisa em 
História Oral e
Espacialidade
s Amazônicas 
GPHOEA

Zairo Carlos 
da Silva 
Pinheiro

José Joaci 
Barboza

Ciências 
Humanas Certificado 2018

245

Universidade 
Federal do 
Tocantins

GRUPO DE 
PESQUISA 
ETNOLINGUÍ
STICO E 
CULTURAL

Francisco 
Edviges 
Albuquerque -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2007

249
Fundação 
Oswaldo Cruz

Grupo de 
pesquisa 
interdisciplinar
em saúde 
pública e 
inovação 
tecnológica

Rivaldo 
Venâncio da 
Cunha -

Ciências da 
Saúde Certificado 2016

252

Universidade 
Federal de 
Roraima

Grupo de 
Pesquisa para
Análise e 
Descrição de 
Línguas 
Naturais

Adriana 
Helena de 
Oliveira 
Albano

Manoel 
Gomes dos 
Santos

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2007

253
Universidade 
Federal do Acre

Grupo de 
Pesquisa 
SAMAÚMA - 
Saúde, Meio-
Ambiente e 
Nutrição na 
Amazônia

Thiago 
Santos de 
Araújo

Pascoal 
Torres Muniz

Ciências da 
Saúde Certificado 2009

259

Universidade 
Federal de São 
Carlos

Grupo 
Interdisciplinar
de Pesquisa 
em Educação 
e Saúde 
(GRIPES)

Maristela 
Carbol

Fernanda 
Vieira 
Rodovalho 
Callegari

Ciências da 
Saúde Certificado 2012

276

Universidade 
Federal de 
Goiás

História 
indígena e 
História 
ambiental: 
interculturalida
de crítica e 
decolonialidad
e

Elias 
Nazareno

Alexandre 
Martins de 
Araújo

Ciências 
Humanas Certificado 2010

279
Instituto Federal
do Acre

História, 
Cultura e 
Memórias 
Afroindígenas 
do Acre- 
GPHCMAA

Italva Miranda
da Silva

Rossemildo da
Silva Santos

Ciências 
Humanas Certificado 2012

284
Universidade de
Pernambuco

Identidades 
culturais: 
preservação e
transitoriedad
e na cultura 
afro-brasileira

Silvania 
Nubia 
Chagas -

Ciências 
Humanas Certificado 2007

286

Universidade 
Estadual de 
Campinas

INDIOMAS - 
Conhecimento
de línguas 

Wilmar da 
Rocha 
D'Angelis

Consuelo de 
Paiva Godinho
Costa

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2008
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indígenas e de
línguas de 
sinais na 
relação 
Universidade 
& Sociedade

301
Universidade de
Brasília

Laboratório de
Antropologias 
da T/terra

Marcela 
Stockler 
Coelho de 
Souza -

Ciências 
Humanas Certificado 2016

303

Universidade 
Federal de 
Pelotas

Laboratório de
Ensino e 
Pesquisa em 
Antropologia e
Arqueologia - 
LEPAARQ/UF
PEL

Rafael 
Guedes 
Milheira -

Ciências 
Humanas Certificado 2001

304

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Laboratório de
Antropologia

Sandro 
Guimarães de
Salles

Janssen 
Felipe da Silva

Ciências 
Humanas Certificado 2013

315

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Laboratório de
Pesquisa em 
Educação 
Intercultural 
na Amazônia

Kecio 
Gonçalves 
Leite -

Ciências 
Humanas Certificado 2016

323
Universidade de
Brasília

Laboratório e 
Grupo de 
Estudos em 
Relações 
Interétnicas 
(LAGERI)

Stephen 
Grant Baines -

Ciências 
Humanas Certificado 2012

324

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

LACED - 
LABORATÓRI
O DE 
PESQUISAS 
EM 
ETNICIDADE, 
CULTURA E 
DESENVOLVI
MENTO

Antonio 
Carlos de 
Souza Lima

Joao Pacheco
de Oliveira 
Filho

Ciências 
Humanas Certificado 2001

325

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

LAE - 
Laboratório de
Arqueologia e 
Etnologia

Ieda Cristina 
Alves Ramos

José Otávio 
Catafesto de 
Souza

Ciências 
Humanas Certificado 1964

328

Universidade 
Federal de São 
Carlos

LEETRA - 
Linguagens 
em Tradução

Maria Silvia 
Cintra Martins -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2006

331

Universidade 
Federal de São 
Carlos

LETS - 
Laboratório de
Etnologias 
Transespecífic
as

Felipe 
Ferreira 
Vander 
Velden -

Ciências 
Humanas Certificado 2016

338
Universidade do
Estado do Pará

Lingüística, 
Educação e 
Literatura 
(LELIT)

Eliete de 
Jesus 
Bararuá 
Solano -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2012

347
Universidade 
Federal do Acre

MAMTRA - 
Meio 
Ambiente e 

Monica da 
Silva Nunes -

Ciências da 
Saúde Certificado 2010
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Medicina 
Tropical na 
Amazônia

358

Universidade do
Estado de Mato
Grosso

MINGA - 
Grupo de 
Pesquisa 
sobre 
Constitucionali
smo 
democrático 
latinoamerican
o,

Saulo Tarso 
Rodrigues

Antonio 
Armando Ulian
do Lago 
Albuquerque

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2014

365

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Movimentos 
Sociais e 
Esfera Pública

Jose Sergio 
Leite Lopes

Beatriz Maria 
Alasia de 
Heredia

Ciências 
Humanas Certificado 2012

374

Universidade 
Tecnológica 
Federal do 
Paraná

NEABI - 
Núcleo de 
Estudos Afro-
Brasileiros e 
Indígenas

Mário Lopes 
Amorim

Ivo Pereira de 
Queiroz

Ciências 
Humanas Certificado 2006

375

Universidade do
Vale do Rio dos
Sinos

NEABI- 
Núcleo de 
Estudos 
Afrobrasileiros
e Indígenas

José Ivo 
Follmann

Adevanir 
Aparecida 
Pinheiro

Ciências 
Humanas Certificado 2014

391

Universidade do
Estado do 
Amazonas

Núcleo de 
Ensino e 
Pesquisa em 
Astronomia - 
NEPA

Nélio Martins 
da Silva 
Azevedo 
Sasaki -

Ciências 
Exatas e da 
Terra Certificado 2013

395

Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Rio de Janeiro

Núcleo de 
Estudos Afro 
Brasileiros e 
Indígenas 
Campus 
Nilópolis - 
NEABI Cnil

Fernanda 
Delvalhas 
Piccolo -

Ciências 
Humanas Certificado 2014

399

Universidade 
Federal de 
Sergipe

NÚCLEO DE 
ESTUDOS 
AFROBRASIL
EIROS E 
INDÍGENAS 
(NEABI)

Edinéia 
Tavares 
Lopes

Paulo Sergio 
da Costa 
Neves

Ciências 
Humanas Certificado 1986

400

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina

Núcleo de 
Estudos Arte, 
Cultura e 
Sociedade na 
América 
Latina e 
Caribe 
(MUSA)

Rafael José 
de Menezes 
Bastos

María Eugenia
Domínguez

Ciências 
Humanas Certificado 1990

412

Universidade do
Estado do 
Amazonas

Núcleo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Linguística 
Aplicada ao 
Ensino - 
NEPLAE

Silvana 
Andrade 
Martins Valteir Martins

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2008

415
Universidade 
Federal do Rio 

Núcleo de 
Estudos 

Rafael 
Arenhaldt

Silvio Antônio 
Bedin

Ciências 
Humanas Certificado 2000
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Grande do Sul

Educação e 
Gestão do 
Cuidado

422

Universidade 
Estadual de 
Alagoas

Núcleo de 
Estudos 
Políticos, 
Estratégicos e 
Filosóficos - 
NEPEF

José Adelson 
Lopes 
Peixoto

Luziano 
Pereira 
Mendes de 
Lima

Ciências 
Humanas Certificado 2005

456

Universidade do
Estado da 
Bahia

OPARA 
Centro de 
Pesquisas em 
Etnicidades, 
Movimentos 
Sociais e 
Educação

Wbaneide 
Martins de 
Andrade

Floriza Maria 
Sena 
Fernandes

Ciências 
Humanas Certificado 2012

457

Universidade 
Federal do 
Espírito Santo

Organon - 
Núcleo de 
estudo, 
pesquisa e 
extensão em 
mobilizações 
sociais

Luciana 
Maria de 
Aragão 
Ballestrin

Cristiana 
Losekann

Ciências 
Humanas Certificado 2011

458
Instituto de 
Botânica

Palinologia 
dos produtos 
das abelhas

Cynthia 
Fernandes 
Pinto da Luz -

Ciências 
Biológicas Certificado 2008

459

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho

Panorama da 
cerâmica 
latino-
americana - 
tradicional e 
contemporâne
a

Zandra 
Coelho de 
Miranda 
Santos

Geralda 
Mendes 
Ferreira Silva 
Dalglish

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2013

460
Universidade de
Brasília

Parentesco, 
comparação, 
mudanças 
linguísticas, 
variação, 
dialetologia e 
contato 
linguístico

Ana Suelly 
Arruda 
Câmara 
Cabral -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2010

468

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Planejamento 
e Gestão do 
Território na 
Amazonia

Ivani Ferreira 
de Faria -

Ciências 
Humanas Certificado 2002

480

Universidade 
Federal da 
Bahia

PROELE: 
Formação do 
professor de 
espanhol em 
contexto 
latino-
americano

Marcia 
Paraquett 
Fernandes -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2012

487

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Questão 
Social e 
Serviço Social 
no Estado do 
Amazonas

Heloísa 
Helena 
Corrêa da 
Silva

Adolfo Neves 
de Oliveira 
Junior

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2003

496
Instituto de 
Saúde

Saúde da 
População 
Negra e 

Luís Eduardo 
Batista

Tereza 
Setsuko Toma

Ciências da 
Saúde Certificado 2001
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Indígena

500
Universidade de
Brasília

Saúde, 
Trabalho e 
Cultura

Maria da 
Graça 
Luderitz 
Hoefel -

Ciências da 
Saúde Certificado 2010

505

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

Sociedades 
de Antigo 
Regime no 
Atlântico Sul

Eduardo 
Santos 
Neumann Fábio Kühn

Ciências 
Humanas Certificado 2008

524
Universidade 
Federal do Acre

YURA - 
Poéticas 
Indígenas

Andrea 
Martini -

Ciências 
Humanas Certificado 2012

1

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

Núcleo de 
Pesquisa e 
Formação em 
Educação 
Matemática

Wanderleya 
Nara 
Goncalves 
Costa

Admur 
Severino 
Pamplona

Ciências 
Humanas Certificado 2012

3

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

Alimentos e 
nutrição

Myrian 
Thereza de 
Moura Serra

Aída Couto 
Dinucci 
Bezerra

Ciências da 
Saúde Certificado 2004

8
Universidade de
Brasília

Antropologia 
Política da 
Saúde

Carla Costa 
Teixeira

Cristina Dias 
da Silva

Ciências 
Humanas Certificado 2007

9

Universidade 
Federal de 
Alagoas

Antropologia 
Visual em 
Alagoas/AVAL

Siloé Soares 
de Amorim

Silvia Aguiar 
Carneiro 
Martins

Ciências 
Humanas Certificado 2004

13

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

Arenização/de
sertificação: 
questões 
ambientais

Roberto 
Verdum

Dirce Maria 
Antunes 
Suertegaray

Ciências 
Exatas e da 
Terra Certificado 1989

15

Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul

Arqueologia 
das 
Sociedades 
Indígenas da 
Região Platina

Klaus Peter 
Kristian 
Hilbert -

Ciências 
Humanas Certificado 2001

16

Universidade 
Federal do Vale
do São 
Francisco

Arqueologia 
Pública, 
história e 
memória no 
Piauí

Rodrigo 
Lessa Costa -

Ciências 
Humanas Certificado 2017

20

Universidade 
Federal de 
Alagoas

Atenção à 
Saúde e 
Desenvolvime
nto Humano

Divanise 
Suruagy 
Correia

Claudio Torres
de Miranda

Ciências da 
Saúde Certificado 2009

21

Universidade 
Federal do 
Tocantins

Atlas 
Toponímico 
do Tocantins 
ATT

Karylleila dos 
Santos 
Andrade -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2007

22

Universidade 
Federal de 
Campina 
Grande

Brasil Colonial
e Imperial

Juciene 
Ricarte 
Apolinário -

Ciências 
Humanas Certificado 2008

24

Centro 
Universitário de 
Brasília

Centro 
Brasileiro de 
Estudos 
Constitucionai
s

Lilian Rose 
Lemos Rocha

Carlos 
Augusto Ayres
de Freitas 
Britto

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2013
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28

Universidade 
Federal do 
Oeste do Pará

Centro de 
Estudos em 
Linguística 
Aplicada e 
Educação de 
Professores 
de Inglês 
como Língua

Nilton Varela 
Hitotuzi -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2013

29

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Centro de 
Estudos em 
Saúde do 
Índio de 
Rondônia - 
CESIR

Janne 
Cavalcante 
Monteiro

Ana Lúcia 
Escobar

Ciências da 
Saúde Certificado 1997

37

Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Amazonas

Ciências 
Ambientais

Luiz Henrique
Claro Junior -

Ciências 
Biológicas Certificado 2011

38
Instituto Federal
de São Paulo

CIÊNCIAS 
HUMANAS, 
SOCIEDADE 
E CULTURA

Rubens 
Arantes 
Corrêa -

Ciências 
Humanas Certificado 2016

44

Universidade 
Federal de São 
Paulo

Conflitos 
armados, 
massacres e 
genocídios na 
era 
contemporâne
a

Rodrigo 
Medina Zagni

Heitor de 
Andrade 
Carvalho 
Loureiro

Ciências 
Humanas Certificado 2013

47

Universidade 
Federal do 
Paraná

Contexto, 
estruturação, 
influência e 
estilo musical 
entre 1850-
1950

Norton Eloy 
Dudeque -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2016

52

Universidade do
Estado da 
Bahia

Cultura, 
Resistência, 
Etnia, 
Linguagem e 
Leitura

Ricardo 
Tupiniquim 
Ramos -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2010

54

Universidade 
Católica Dom 
Bosco

Currículo, 
práticas 
pedagógicas e
formação de 
professores Ruth Pavan

Suzete 
Rosana de 
Castro 
Wiziack

Ciências 
Humanas Certificado 2007

57
Universidade de
Brasília

Desenvolvime
nto e 
Democracia 
na América 
Latina

Flavia Lessa 
de Barros

Lilia 
Goncalves 
Magalhaes 
Tavolaro

Ciências 
Humanas Certificado 2016

60

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Diásporas, 
Contatos e 
Enredos 
Culturais

Bartira Ferraz
Barbosa

Scott Joseph 
Allen

Ciências 
Humanas Certificado 2009

64

Universidade 
Federal do 
Maranhão

DIPE - 
Diálogos 
Interculturais e
Práticas 
Educativas

Witembergue 
Gomes 
Zaparoli -

Ciências 
Humanas Certificado 2017
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67

Universidade 
Estadual de 
Mato Grosso do
Sul

Direitos 
Humanos no 
Estado 
Democrático 
de Direito, 
Interdisciplinar
idade e 
Efetivação 
Possível

Alessandro 
Martins Prado

Gabriel Luis 
Bonora Vidrih 
Ferreira

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2010

71

Faculdade 
Católica de 
Rondônia

DO INVISÍVEL
AO VISÍVEL: 
Empoderamen
to das 
Comunidades 
Tradicionais 
de Porto 
Velho

Pedro Abib 
Hecktheuer

Renato 
Fernandes 
Caetano

Ciências 
Humanas Certificado 2015

73
Instituto Federal
de Roraima

Educação do 
Campo em 
Roraima

Rodrigo Luiz 
Neves Barros

Patrício 
Ferreira 
Batista

Ciências 
Humanas Certificado 2010

80

Universidade 
Estadual do 
Oeste do 
Paraná

Educação, 
Diversidade e 
Inclusão no 
Contexto de 
Fronteira

Eloá Soares 
Dutra Kastelic

Andreia 
Nakamura

Ciências 
Humanas Certificado 2014

82

Universidade do
Estado da 
Bahia

Educação, 
Etnicidade e 
Desenvolvime
nto Regional

Carla Liane 
Nascimento 
dos Santos

Leliana 
Santos de 
Sousa

Ciências 
Humanas Certificado 2005

85
Instituto Federal
de São Paulo

ELIN - Grupo 
de Pesquisa 
em Estudos 
Linguísticos

Katya Lais 
Ferreira 
Patella Couto

Artarxerxes 
Tiago Tácito 
Modesto

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2017

88

Universidade 
Federal de 
Uberlândia

Ensino e 
aprendizagem
de Ciências e 
Biologia

Neusa Elisa 
Carignato 
Sposito

Carina Mara 
de Souza

Ciências 
Humanas Certificado 2017

89
Universidade de
Brasília

Ensino, 
Aprendizagem
e Formação 
de 
Professores 
em Geografia

Cristina Maria
Costa Leite -

Ciências 
Humanas Certificado 2016

92

Universidade 
Federal de 
Uberlândia

Estado e 
capitalismo na
América 
Latina

Aldo Duran 
Gil Eliane Soares

Ciências 
Humanas Certificado 2006

94

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

ESTUDO DE 
LÍNGUAS 
FALADAS NO 
BRASIL: 
ANÁLISE, 
DESCRIÇÃO 
E 
DOCUMENTA
ÇÃO

Rogério 
Vicente 
Ferreira

Caroline 
Pereira de 
Oliveira

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2006

95

Universidade 
Federal do Sul 
e Sudeste do 
Pará

Estudo 
Morfossintátic
o da língua 
kayapó de 

Edson de 
Freitas 
Gomes -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2016
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São Félix do 
Xingu

103

Universidade 
Federal da 
Paraíba

ESTUDOS E 
SABERES 
AMBIENTAIS-
HOMENAGE
M A ENRIQUE
LEFF: 
SUSTENTABI
LIDADE, 
IMPACTOS,

Hertha 
Urquiza 
Baracho

Belinda 
Pereira da 
Cunha

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2010

118

Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Espírito Santo

Filosofia, 
história e 
educação. 
Resistência 
cultural e 
subjetividades
não-
hegemônicas.

Kalna Mareto 
Teao

Rodrigo da 
Silva Goularte

Ciências 
Humanas Certificado 2014

119

Instituto 
Nacional de 
Pesquisas da 
Amazônia

Fitogeografia 
da Amazônia 
e 
Conservação 
da Biota

Tânia 
Margarete 
Sanaiotti

Carlos Alberto 
Cid Ferreira

Ciências 
Biológicas Certificado 1995

123
Instituto Federal
Goiano

Formação 
docente, 
práticas 
educativas e 
representaçõe
s artísticas e 
sociais

Ronaldo Elias
Borges

Thelma Maria 
de Moura 
Bergamo

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2015

124
Universidade 
Salvador

FORMAGEL - 
Grupo de 
Pesquisa em 
Formação, 
Gênero e 
Linguagem

Cláudia 
Regina de 
Oliveira Vaz 
Torres -

Ciências 
Humanas Certificado 2010

126

Universidade 
Federal de 
Roraima

Fungos da 
Amazônia

Silvana Tulio 
Fortes -

Ciências 
Biológicas Certificado 2001

127

Universidade 
Federal do 
Amazonas

FUNGOS DE 
INTERESSE 
INDUSTRIAL 
E MÉDICO

Maria 
Francisca 
Simas 
Teixeira

Nelson 
Eduardo 
Duran 
Caballero

Ciências 
Biológicas Certificado 1992

134
Universidade do
Estado do Pará GELIC-UEPA

Ednalvo 
Apóstolo 
Campos -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2014

135

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

GEMORGETS
- Grupo de 
Estudos sobre
morbidade 
referida , 
processo de 
trabalho e 
gestão em 
saúde

Cláudia 
Jaqueline 
Martinez 
Munhoz -

Ciências da 
Saúde Certificado 2010

137

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Gênero, 
Trabalho e 
Educação

Arminda 
Rachel 
Botelho 
Mourão

Silvia Cristina 
Conde 
Nogueira

Ciências 
Humanas Certificado 2000
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140

Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul

Genética 
Evolutiva 
Molecular

Sandro Luis 
Bonatto -

Ciências 
Biológicas Certificado 1998

145

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Geografia 
socioambienta
l

Maria Lucia 
Cereda 
Gomide

Reginaldo de 
Oliveira Nunes

Ciências 
Humanas Certificado 2015

148 Colégio Pedro II

GEPARREI 
(Grupo de 
Estudos 
Pesquisas e 
Ações em 
Racismo, 
Educação das
Relações 
Étnico-Raciais
e

Osmar 
Soares da 
Silva Filho

Paula Cristina 
Santos 
Menezes

Ciências 
Humanas Certificado 2015

155

Universidade 
Veiga de 
Almeida

Global 
Comparative 
Law: 
Governance, 
Innovation and
Sustainability -
Derecho 
Comparado 
Global:

Pedro Diaz 
Peralta

Claudia 
Ribeiro 
Pereira Nunes

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2016

159
Universidade 
Federal do Acre

Grupo 
Amazônico de 
Estudos da 
Linguagem

Henrique 
Silvestre 
Soares

Amilton José 
Freire de 
Queiroz

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2002

168

Universidade 
Federal de 
Roraima

Grupo de 
Estudo e 
Enfrentamento
da Violência

Pamela Alves
Gil

Nilza Pereira 
de Araujo

Ciências 
Humanas Certificado 2006

172

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Grupo de 
Estudo, 
Pesquisa e 
Observatório 
Social: 
Gênero, 
Política e 
Poder

Iraildes 
Caldas Torres

Artemis de 
Araujo Soares

Ciências 
Humanas Certificado 2005

175

Universidade 
Federal 
Fluminense

Grupo de 
Estudos 
Amazônicos

Eliane 
Cantarino 
O'Dwyer

Deborah 
Bronz

Ciências 
Humanas Certificado 2005

176

Universidade 
Federal do 
Paraná

Grupo de 
Estudos 
Ameríndios

Laura Pérez 
Gil

Edilene 
Coffaci de 
Lima

Ciências 
Humanas Certificado 2002

182

Universidade 
Federal do 
Oeste do Pará

Grupo de 
Estudos de 
Ecologia 
Histórica e 
Política nas 
Bacias do 
Trombetas, 
Tapajós e 
Xingu

Bruna 
Cigaran da 
Rocha

Ricardo 
Scoles Cano

Ciências 
Humanas Certificado 2017

184

Universidade da
Integração 
Internacional da

Grupo de 
Estudos de 
História da 

Fábia 
Barbosa 
Ribeiro -

Ciências 
Humanas Certificado 2014

Página 45 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id Instituição Grupo Líder 2° Líder
Área 
Predominante Situação

Ano de 
Formação

Lusofonia Afro-
Brasileira

África e da 
Diáspora 
Africana nas 
Américas

191

Universidade 
Regional do 
Cariri

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Direitos 
Humanos 
Fundamentais
- GEDHUF

Cristovão 
Teixeira 
Rodrigues 
Silva

José Patricio 
Pereira Melo

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2008

193

Universidade 
Federal Rural 
do Rio de 
Janeiro

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Educação e 
Cultura - 
GEPEC

Eulina 
Coutinho 
Silva do 
Nascimento

José Roberto 
Linhares de 
Mattos

Ciências 
Humanas Certificado 2013

201

Universidade 
Estadual do 
Ceará

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Etnicidade

João Tadeu 
de Andrade

Jouberth Max 
Maranhão 
Piorsky Aires

Ciências 
Humanas Certificado 2007

205

Universidade 
Federal 
Fluminense

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Linguística 
Teórica e 
Experimental -
GEPEX

Eduardo 
Kenedy 
Nunes Areas

Luciana 
Sanchez 
Mendes

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2009

207

Universidade 
Federal do 
Ceará

GRUPO DE 
ESTUDOS E 
PESQUISAS 
ÉTNICAS

Isabelle Braz 
Peixoto da 
Silva

Kleyton Rattes
Gonçalves

Ciências 
Humanas Certificado 2005

208

Universidade 
Federal da 
Grande 
Dourados

Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas 
sobre 
EducaÃ§Ã£o, 
RelaÃ§Ãµes 
Ã©tnico-
raciais e 
FormaÃ§Ã£o 
de 
professores - 
GEPRAFE

Eugenia 
Portela de 
Siqueira 
Marques

Marta Coelho 
Castro 
Troquez

Ciências 
Humanas Certificado 2013

210

Universidade 
Federal de 
Alagoas

Grupo de 
Estudos em 
Cardiologia

Ivan Romero 
Rivera

Maria Alayde 
Mendonça da 
Silva

Ciências da 
Saúde Certificado 1995

211

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Grupo de 
Estudos em 
Culturas, 
Educação e 
Linguagens - 
GECEL

Ana Maria 
Gouveia 
Cavalcanti 
Aguilar

Wany 
Bernardete de
Araujo 
Sampaio

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2002

212
Universidade 
Federal do Acre

Grupo de 
Estudos em 
Descrição e 
Análise 
Linguística - 
GEDAL

Selmo 
Azevedo 
Apontes

Gabriela Maria
de Oliveira-
Codinhoto

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2017

213 Universidade Grupo de David Lopes - Ciências da Certificado 2002
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Federal do 
Amazonas

Estudos em 
Epidemiologia 
e Saúde 
Mental Neto Saúde

214

Universidade do
Estado da 
Bahia

Grupo de 
Estudos em 
Etnobiologia e
Conservação 
dos Recursos 
Naturais

Wbaneide 
Martins de 
Andrade

Carlos Alberto 
Batista dos 
Santos

Ciências 
Biológicas Certificado 2015

217

Universidade 
Estadual do 
Oeste do 
Paraná

Grupo de 
Estudos Etno-
Culturais

Isabel 
Cristina 
Corrêa 
Röesch

Sônia Maria 
dos Santos 
Marques

Ciências 
Humanas Certificado 2004

225

Universidade da
Integração 
Internacional da
Lusofonia Afro-
Brasileira

Grupo de 
Investigação 
Marxista - GIM

Roberto 
Kennedy 
Gomes 
Franco -

Ciências 
Humanas Certificado 2015

226
Universidade 
Federal do Pará

GRUPO DE 
PESQUISA 
HISTÓRIA, 
EDUCAÇÃO E
LINGUAGEM 
NA REGIÃO 
AMAZÔNICA 
(GPHELRA)

Benedita 
Celeste de 
Moraes Pinto

Doriedson do 
Socorro 
Rodrigues

Ciências 
Humanas Certificado 2010

228

Universidade 
Católica Dom 
Bosco

Grupo de 
Pesquisa 
Diversidade 
Cultural, 
Educação 
Ambiental e 
Artes

Heitor 
Queiroz de 
Medeiros -

Ciências 
Humanas Certificado 2017

229

Instituto Federal
do Sertão 
Pernambucano

Grupo de 
Pesquisa e 
Estudo 
Cultura, 
Memória e 
Educação na 
Sociedade 
Sertaneja - 
GRUPEC/SER
TÃO.

Maria do 
Socorro 
Tavares 
Cavalcante

Edivania 
Granja da 
Silva Oliveira

Ciências 
Humanas Certificado 2011

230

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais

Grupo de 
Pesquisa e 
Estudos 
Histórico-
Culturais em 
Educação 
Matemática e 
em Ciências

Maria 
Manuela 
Martins 
Soares David

Vanessa Sena
Tomaz

Ciências 
Humanas Certificado 2008

231

Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Amazonas

GRUPO DE 
PESQUISA E 
ESTUDOS 
MULTIDISCIP
LINAR DO 
RIO NEGRO

Tarcisio Luiz 
Leão e Souza

Tarcisio Serpa
Normando

Ciências 
Humanas Certificado 2017

232
Universidade 
Federal do Sul 

Grupo de 
Pesquisa e 

May 
Waddington -

Ciências 
Humanas Certificado 2017
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da Bahia

Extensão em 
Dinâmicas 
Territoriais, 
Etnicidades e 
Ruralidades Telles Ribeiro

242

Universidade 
Estadual 
Paulista Júlio 
de Mesquita 
Filho

Grupo de 
Pesquisa em 
Gramática 
Funcional

Erotilde 
Goreti Pezatti

Roberto 
Gomes 
Camacho

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2002

248

Universidade 
Federal da 
Fronteira Sul

Grupo de 
Pesquisa 
Interdisciplinar
em Políticas 
Públicas e 
Práticas de 
Educação - 
IPRAE

Patricia 
Guerrero

Siomara 
Aparecida 
Marques

Ciências 
Humanas Certificado 2010

250

Pontifícia 
Universidade 
Católica do 
Paraná

Grupo de 
Pesquisa Meio
Ambiente: 
Sociedades 
Tradicionais e 
Sociedade 
Hegemônica

Carlos 
Frederico 
Mares de 
Souza Filho

Heline Sivini 
Ferreira

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2003

258

Universidade da
Integração 
Internacional da
Lusofonia Afro-
Brasileira

Grupo 
Interdisciplinar
de Estudo e 
Pesquisa em 
EtnoMatemáti
ca

Eliane Costa 
Santos -

Ciências 
Humanas Certificado 2018

270
Universidade 
Federal do Pará

História da 
Amazônia 
Colonial

Karl Heinz 
Arenz

Rafael Ivan 
Chambouleyro
n

Ciências 
Humanas Certificado 2006

275

Museu de 
Astronomia e 
Ciências Afins

História e 
Etnografia em 
Fronteiras

Priscila 
Faulhaber 
Barbosa

Claudia 
Leonor López 
Garcés

Ciências 
Humanas Certificado 2000

278

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

História, Arte, 
Ciência e 
Poder - 
HISARCIPO

Maria de 
Fátima 
Gomes Costa

Pablo Marcelo
Diener Ojeda

Ciências 
Humanas Certificado 2000

283

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Historiografia: 
a construção 
da gramática

Maria Carlota 
Amaral 
Paixão Rosa -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2016

288

Universidade do
Vale do Rio dos
Sinos

Instituto 
Anchietano de
Pesquisas - 
Arqueologia

Pedro Ignacio
Schmitz

Jairo Henrique
Rogge

Ciências 
Humanas Certificado 1967

293

Universidade do
Estado de 
Minas Gerais

Kaipora - 
Laboratório de
Estudos 
Bioculturais

Emmanuel 
Duarte 
Almada -

Ciências 
Biológicas Certificado 2013

297

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Laboratório de
Antropologia 
da Arte, Ritual 
e Memória Carlos Fausto

Thiago Lopes 
da Costa 
Oliveira

Ciências 
Humanas Certificado 2010

299

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Laboratório de
Antropologia e
História

Olivia Maria 
Gomes da 
Cunha Amir Geiger

Ciências 
Humanas Certificado 2007
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300

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Laboratório de
Antropologia 
Simétrica

Eduardo 
Batalha 
Viveiros de 
Castro

Marcio 
Goldman

Ciências 
Humanas Certificado 2005

305

Universidade 
Federal 
Fluminense

Laboratório de
Estudos de 
Movimentos 
Sociais, 
Trabalho e 
Identidade

Sidnei 
Clemente 
Peres

Marilia Salles 
Falci Medeiros

Ciências 
Humanas Certificado 2010

308

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Laboratório de
Estudos e 
Pesquisas 
sobre Espaço 
Agrário e 
Campesinato

Claudio 
Ubiratan 
Gonçalves

Fabiano de 
Oliveira 
Bringel

Ciências 
Humanas Certificado 2015

309

Universidade 
Federal de 
Campina 
Grande

Laboratório de
Estudos sobre
Política, 
Território e 
Cultura 
(LEPOLITC)

Thiago 
Romeu de 
Souza -

Ciências 
Humanas Certificado 2017

314

Universidade 
Federal Rural 
do Rio de 
Janeiro

Laboratório de
Mundos 
Ibéricos 
(LAMI)

Patricia 
Souza de 
Faria

Luciana 
Mendes 
Gandelman

Ciências 
Humanas Certificado 2010

317

Universidade do
Estado do 
Amazonas

Laboratório de
Pesquisa em 
Saúde da 
Mulher - 
LAPESMU

António 
Manuel 
Sousa

Milaine Nunes 
Gomes 
Vasconcelos

Ciências da 
Saúde Certificado 2016

318

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro

Laboratório de
Psicolingüístic
a 
Experimental -
Lapex

Marcus 
Antonio 
Rezende 
Maia -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2001

319

Universidade 
Federal Rural 
do Rio de 
Janeiro

Laboratório de
Psicologia e 
Informações 
Afro-
Descendentes
- LAPSIAFRO

Nilton Sousa 
da Silva

Guilherme 
Augusto 
Nascimento 
Sobrinho

Ciências 
Humanas Certificado 2011

322

Universidade 
Federal 
Fluminense

Laboratório do
Filme 
Etnográfico

Renata de Sá
Gonçalves

Ana Lúcia 
Marques 
Camargo 
Ferraz

Ciências 
Humanas Certificado 2011

330

Universidade 
Federal de 
Roraima

Leishmaniose 
e 
comorbidades 
associadas; 
Doenças 
Infecciosas e 
sexualmente 
Transmissívei
s: Fatores de 
Risco e 
Populacionais

Maria Lúcia 
Magalhães 
Palma

Alexander 
Sibajev

Ciências da 
Saúde Certificado 2009

332

Universidade 
Federal de 
Alagoas

LETUR - 
LABORATÓRI
O DE 

Maria Ester 
Ferreira da 
Silva Viegas

Cicero 
Ferreira de 
Albuquerque

Ciências 
Humanas Certificado 2015
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ESTUDOS DO
TERRITÓRIO

335

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais

Linguagem e 
Cognição em 
Salas de Aula 
de Ciências

Orlando 
Gomes de 
Aguiar Júnior

Eduardo 
Fleury 
Mortimer

Ciências 
Humanas Certificado 1994

336

Universidade 
Estadual de 
Roraima

Línguas em 
contexto de 
diversidade 
linguística

Alessandra 
de Souza 
Santos -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2013

340

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

Literatura 
brasileira 
contemporâne
a: diálogos e 
reflexões

Gínia Maria 
de Oliveira 
Gomes

Cimara Valim 
de Melo

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2013

342

Universidade do
Estado da 
Bahia

Literatura e 
Diversidade 
Cultural: 
imaginário, 
linguagens e 
imagens

Andréa do 
Nascimento 
Mascarenhas 
Silva

Valdete da 
Macena 
Pardinho

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2002

343

Universidade 
Federal do 
Ceará

LOCUS - 
Laboratório de
Pesquisa em 
Psicologia 
Ambiental

Lúcia Maria 
Gonçalves 
Siebra

Zulmira Aurea 
Cruz Bomfim

Ciências 
Humanas Certificado 2003

346

Universidade 
Federal da 
Bahia

MAMETO - 
MAtéria, 
MEmória e 
conceiTO em 
poéticas 
visuais 
contemporâne
as

Maria Virginia
Gordilho 
Martins

Hugo 
Fernando 
Salinas Fortes
Júnior

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2006

351

Universidade 
Federal de 
Goiás

Matema: 
Grupo de 
Pesquisa e 
Formação em 
Educação 
Matemática

Rogério 
Ferreira

Jose Pedro 
Machado 
Ribeiro

Ciências 
Exatas e da 
Terra Certificado 2015

353

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso

MEIO 
AMBIENTE E 
EDUCAÇÃO

Germano 
Guarim Neto -

Ciências 
Biológicas Certificado 1993

360
Universidade de
Brasília

Moitará - 
Grupo de 
Pesquisa de 
Direitos 
Étnicos

Ela Wiecko 
Volkmer de 
Castilho -

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2010

362

Universidade 
Estadual do 
Paraná

Movimento e 
espacialidade

Zilda Ferreira 
Leandro

Gisele Ramos 
Onofre

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2004

367

Universidade 
Federal do 
Ceará

Multiculturalis
mo, Direitos 
das Minorias e
Biodiversidade

Ana Maria D
´Ávila Lopes -

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2004

372

Universidade 
Federal do 
Amapá

NAIMI - 
NÚCLEO DE 
ANTROPOLO
GIA VISUAL, 

Luciano 
Magnus de 
Araujo -

Ciências 
Humanas Certificado 2016
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DA IMAGEM 
E DO SOM, 
LINGUAGENS
, MEMÓRIA E 
IDENTIDADE
S

376
Instituto Federal
do Maranhão NEABI/IFMA

Maria do 
Socorro 
Coêlho 
Botelho

Washington 
Luís Ferreira 
Conceição

Ciências 
Humanas Certificado 2008

378

Universidade 
Federal do 
Recôncavo da 
Bahia

NEGRAS - 
Núcleo de 
Estudos e 
Pesquisa em 
Gênero, Raça 
e Saúde

Liliane de 
Jesus 
Bittencourt

Denize de 
Almeida 
Ribeiro

Ciências da 
Saúde Certificado 2012

386

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

NETEG - 
Núcleo de 
Estudos em 
Teoria 
Gramatical

Andrea 
Knöpfle

Maria Luisa de
Andrade 
Freitas

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2016

392

Universidade 
Federal 
Fluminense

Nucleo de 
estudo e 
pesquisa em 
saude (NEPS)

Ronaldo 
Joaquim da 
Silveira 
Lobão

Moema 
Guimaraes 
Motta

Ciências da 
Saúde Certificado 2009

393

Universidade da
Integração 
Internacional da
Lusofonia Afro-
Brasileira

Núcleo de 
Estudo em 
Administração 
Pública e 
Desenvolvime
nto

Andréa Yumi 
Sugishita 
Kanikadan

Eliane 
Barbosa da 
Conceicao

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2016

396

Universidade 
Federal do Sul 
da Bahia

nucleo de 
estudos afro 
brasileiros-
ufsb

Maria 
Aparecida de 
Oliveira 
Lopes -

Ciências 
Humanas Certificado 2014

401
Universidade 
Vila Velha

Núcleo de 
Estudos da 
Comunicação 
Cancioneira 
(NECC)

Andressa Zoi 
Nathanailidis -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2018

402

Universidade do
Estado de Mato
Grosso

NÚCLEO DE 
ESTUDOS DE
EDUCAÇÃO E
DIVERSIDAD
E

Marinez 
Cargnin-
Stieler

Hellen Cristina
de Souza

Ciências 
Humanas Certificado 2004

418

Universidade 
Federal de 
Alagoas

Nucleo de 
Estudos em 
Ciencias da 
Religiao

José Vicente 
Medeiros da 
Silva

Luiz Carlos 
Rocha de 
Deus

Ciências 
Humanas Certificado 2017

421

Universidade 
Estadual de 
Alagoas

Núcleo de 
Estudos 
Interdisciplinar
es Sociedade 
e Educação - 
NEISE

Angela Maria 
Araújo Leite -

Ciências 
Humanas Certificado 2008

443

Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 

NUPEHDIC - 
Núcleo de 
Pesquisa em 
Educação, 

Edna Maria 
Cruz Pinho

Claudemir 
Figueiredo 
Pessoa

Ciências 
Humanas Certificado 2010
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Tocantins

História e 
Diversidade 
Cultural

446

Universidade 
Federal de 
Mato Grosso do
Sul

Nutrição em 
Saúde 
Coletiva

Fernanda 
Zanoni 
Cônsolo

Giovana Eliza 
Pegolo

Ciências da 
Saúde Certificado 2013

448
Universidade 
Federal do Acre

O processo de
construção do 
docente em 
História: 
possibilidades 
e desafios da 
formação 
inicial e da 
formação 
continuada do 
fazer-se 
historiador em 
sala de aula

Flávia 
Rodrigues 
Lima da 
Rocha

Geórgia 
Pereira Lima

Ciências 
Humanas Certificado 2017

463

Faculdade 
Campo Limpo 
Paulista

Performance e
Pedagogia 
Wolfsohn-
Molinari

Paula Maria 
Aristides de 
Oliveira 
Molinari -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2011

465

Universidade 
Federal do 
Oeste do Pará

Pesquisa e 
Extensão em 
Saúde 
Coletiva na 
Amazônia 
(PESCA)

Teógenes 
Luiz Silva da 
Costa

Rui Massato 
Harayama

Ciências da 
Saúde Certificado 2017

469

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Poder e 
relações 
sociais no 
Norte e 
Nordeste

Suzana 
Cavani Rosas

Christine 
Paulette Yves 
Rufino Dabat

Ciências 
Humanas Certificado 2000

471

Universidade 
Federal do 
Amazonas

POLIS Núcleo 
de Pesquisa 
em Políticas, 
Instituições e 
Práticas 
Sociais

Marcia Eliane
Alves de 
Souza e 
Mello

Patricia Maria 
Melo Sampaio

Ciências 
Humanas Certificado 2005

473

Universidade 
Federal da 
Integração 
Latino-
Americana

Pós-
colonialidade 
e Integração 
Latino-
Americana

Jayme 
Benvenuto 
Lima Junior -

Ciências 
Humanas Certificado 2012

490

Universidade do
Estado de Mato
Grosso

Rede de 
Pesquisa de 
Biodiversidade
nos Biomas 
Cerrado, 
Floresta 
Amazônica e 
Pantanal do 
Estado de 
Mato Grosso

Carolina 
Joana da 
Silva

Celia Regina 
Araujo Soares 
Lopes

Ciências 
Biológicas Certificado 2009

495
Faculdade de 
Agudos

SANKOFA: 
Grupo de 
pesquisa e 
estudos 

Mariana 
Falcão 
Bormio

Sebastiana de
Fatima Gomes

Ciências 
Humanas Certificado 2017
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interculturais 
aplicados

497

Universidade 
Federal de 
Roraima

Saúde e 
diversidade 
sociocultural 
na Amazônia

Calvino 
Camargo

Marcos 
Antonio 
Pellegrini

Ciências da 
Saúde Certificado 2014

502

Instituto Federal
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Amazonas

SOCIEDADE, 
ECONOMIA, 
CULTURA E 
MEIO 
AMBIENTE 
NO VALE DO 
JURUÁ - 
INTERFACES 
E

Paulo de 
Oliveira 
Nascimento -

Ciências 
Humanas Certificado 2015

503

Universidade do
Estado de Mato
Grosso

Sociedade, 
Educação e 
Meio 
Ambiente

Marcelo Luis 
Grassi Beck

Josiane 
Magalhães

Ciências 
Humanas Certificado 2002

516

Universidade 
Federal do 
Espírito Santo

Territórios 
Étnicos

Osvaldo 
Martins de 
Oliveira

Celeste 
Ciccarone

Ciências 
Humanas Certificado 2006

521

Universidade 
Federal do 
Paraná

TURISMO E 
SOCIEDADE Miguel Bahl

Bruno Martins 
Augusto 
Gomes

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2005
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100 UNILA - Foz do Iguaçu PR 85866000 -25,4962351 -54,5824357

107 UFMT
Conselho de 
Ensino e Pesquisa Cuiabá MT 78060900 -15,5939874 -56,0723893

115 UFAL Reitoria Maceió AL 57072900 -9,5367227 -35,7898106

257 UFGD

Universidade 
Federal da Grande
Dourados Dourados MS 79823381 -22,2149279

-
54,837188299

9999

269 UFPA
Departamento de 
História Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

405 UNIFAP - Macapá AP 68903419 0,00485 -51,0779

413 UFMS - Naviraí MS 79950000 -23,0622 -54,1999

517 IFPA
Campus Marabá 
Rural Marabá PA 68508970 -5,3455 -49,11566

187 UNIFESSPA - São Félix do Xingu PA 68380000 -6,6413689

-
51,982534399

9999

204 UFPA

Departamento de 
Fundamentos da 
Educação Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

370 UEA -
São Gabriel da 
Cachoeira AM 69750000 -3,1173161

-
60,013082899

9999

388 IFBAIANO - Salvador BA 41720052 -12,9717 -38,4381

404 UFAM - Parintins AM 69152240 -2,6445 -56,7444

445 UFGD

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-
Graduação Dourados MS 79804970 -22,2211 -54,821661

449 UFMS

Conselho de 
Pesquisa e Pós-
Graduação da 
UFMS Três Lagoas MS 79603011 -20,7768 -51,6847

35 USP
Faculdade de 
Educação São Paulo SP 5508040 -23,5642097

-
46,714323799

9999

41 UNIFAP

Departamento de 
Filosofia e 
Ciências Humanas Macapá AP 68903419 -0,0232028

-
51,080492499

9999

76 USFC

Centro de Filosofia
e Ciências 
Humanas Florianópolis SC 88037400 -27,585779 -48,523951

84 IFAM - Coari AM 69460000

-
4,105694957

97968

-
63,133475482

0272

255 UFPA - Marabá PA 68507590 -5,3893054

-
49,135785199

9999

256 UNIFESSPA - Marabá PA 68507590 -5,3506185

-
49,093099199

9999

263 UNIR
Núcleo de Ciência 
da Educação Ji-Paraná RO 76900726 -10,8805427 -61,969397

272 UCSAL
Instituto de 
Filosofia e Salvador BA 41150120 -12,9651284 -38,4756747
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Ciências Humanas

281 UFCG

Departamento de 
História e 
Geografia Campina Grande PB 58401696

-
7,202108399

99999 -35,8835543

292 UNISINOS Reitoria São Leopoldo RS 93022000 -29,7881945 -51,1559259

379 UFBA
Departamento de 
Letras Vernáculas Salvador BA 40170115 -13,0059755 -38,5097308

417 UFRR

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-
Graduação Boa Vista RR 69310000 2,8476 -60,695

470 PUCRS
Escola de 
Medicina Porto Alegre RS 90610000 -30,0511 -51,213

486 UPE

Faculdade de 
Ciências Médicas 
de Pernambuco Recife PE 50100130 -8,0451 -34,887

523 UFC
Centro de 
Ciências da Saúde Fortaleza CE 60110300 -3,72887 -38,514

90 FIOCRUZ
Escola Nacional 
de Saúde Pública Rio de Janeiro RJ 21041210 -22,9130801

-
43,230856799

9999

96 UFRGS
Pró-Reitoria de 
Extensão Porto Alegre RS 90160091 -30,0508344

-
51,212832499

9999

111 UFRJ
Departamento de 
Antropologia Rio de Janeiro RJ 20940040 -22,9046147

-
43,214658299

9999

206 UFMS

Conselho de 
Pesquisa e Pós-
Graduação da 
UFMS Campo Grande MS 79070900 -20,5131237 -54,6122371

234 UFRR Reitoria Boa Vista RR 69310000 2,8402489

-
60,706912499

9999

312 UFRJ Museu Nacional Rio de Janeiro RJ 20940040

-
22,90557118

26753

-
43,225471973

4191

407 UFSC
Departamento de 
Antropologia Florianópolis SC 88040900 -27,5857 -48,5239

408 UFT - Porto Nacional TO 77500000 -10,7031 -48,40843

424 UERJ

Faculdade de 
Educação da 
Baixada 
Fluminense Duque de Caxias RJ 25065050 -22,7731 -43,29657

425 UFSC - Florianópolis SC 88040970 -28 -48,5375506

426 UFRJ
Faculdade de 
Letras Rio de Janeiro RJ 21941917 -22,853 -43,23233

433 UNIFAP

Departamento de 
Ciências Exatas e 
Tecnológicas Macapá AP 68903419 -0,01155 -51,089

474 IFS - São Cristóvão SE 49100000 -11,0122 -37,205933

491 UFT - Porto Nacional TO 77500000 -10,6882 -48,38226

498 FIOCRUZ
Coordenação de 
Sociodiversidade Manaus AM 69057070 -3,112 -60,013
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em Saúde

75 UESB - Lauro de Freitas BA 42700000 -12,8937692

-
38,322177399

9999

79 UEMS - Campo Grande MS 79114000 -20,4674384 -54,6478885

91 UFT - Porto Nacional TO 77500000

-
10,69011772

80302

-
48,405213207

0064

93 UFMA

Departamento de 
Sociologia e 
Antropologia São Luís MA 65080805 -2,5570906 -44,3028156

101 UFG - Goiânia GO 74001970 -16,8179312 -49,2826043

121 UFMS - Aquidauana MS 79200000

-
15,85576962

08956

-
47,913844585

4187

128 UniCEUB - Brasília DF 70790075 -15,7451603

-
47,899207499

9999

142 UFPEl

Instituto de 
Ciências Humanas
(ICH) Pelotas RS 96010770 -31,7736409

-
52,337258899

9999

222 UFMG

Departamento de 
Métodos e 
Técnicas de 
Ensino Belo Horizonte MG 31270901 -19,8568938

-
43,960617299

9999

320 UFRJ
Faculdade de 
Letras Rio de Janeiro RJ 21941917 -22,853563 -43,2323329

326 UEMS - Jardim MS 79240000 -21,4709371 -56,1534656

339 UFMG
Faculdade de 
Letras Belo Horizonte MG 31270901 -19,8559785

-
43,955598699

9999

366 UFPE
Campus do 
Agreste da UFPE Caruaru PE 55014385

-
8,264699199

99999 -35,9739058

394 FURG - Rio Grande RS 96203900 -32,074 -52,166449

397 UFAM
Instituto de 
Natureza e Cultura Benjamin Constant AM 69630000 -19,9182 -44,0826

434 UVA-CE - Sobral CE 62030975 -3,67848 -40,363

450 UFMS

Departamento de 
Ciências Sociais e 
Aplicadas Três Lagoas MS 79620080 -20,794 -51,7071

479 UFG

Instituto de 
Ciências Humanas
e Letras Goiânia GO 74305480 -16,597 -49,28

481 UNEB
Departamento de 
Educação Salvador BA 40100060 -12,991 -38,51668

484 UEM

Centro de 
Ciências Humanas
Letras e Artes Maringá PR 87020900 -23,408 -51,9414

32 USP

Faculdade de 
Filosofia Letras e 
Ciências Humanas São Paulo SP 5508000 -23,5609436

-
46,736969599

9999

42 UNB Departamento de Brasília DF 70910900 - -
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Línguas 
Estrangeiras e 
Tradução

15,76498638
53657

47,868225574
4934

49 UFF
Departamento de 
Antropologia Niterói RJ 24210206 -22,8996998 -43,129895

58 UEFS
Departamento de 
Educação Feira de Santana BA 44036900 -12,150325 -38,985274

62 MPEG
Coordenação de 
Ciências Humanas Belém PA 66040170 -1,4508374 -48,4701852

141 UFPA - Belém PA 66075970 -1,4673717 -48,4624853

183 UFPA - Ananindeua PA 67030000 -1,0512272 -46,7605452

186 MPEG - Belém PA 66077830 -1,4545696

-
48,445675899

9999

190 UFSC

Programa de Pós-
Graduação em 
Serviço Social Florianópolis SC 88040900 -27,594124

-
48,526225599

9999

227 UFJF
Departamento de 
Geociências Juiz de Fora MG 36036330 -21,7632238

-
43,375225399

9999

238 UNIFESSPA - Xinguara PA 68555251 -7,1102174 -49,9517124

251 UFPA - Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

264 UFPA - Belém PA 66075900 -1,4673717 -48,4624853

282 UFSC
Departamento de 
História Florianópolis SC 88010000 -27,5983717 -48,5512419

290 UFU

Faculdade de 
Artes, Filosofia e 
Ciências Sociais Uberlândia MG 38408100 -18,9305425

-
48,264499399

9999

341 UFPB

Departamento de 
Letras 
Estrangeiras 
Modernas João Pessoa PB 58051085 -7,1455487 -34,8401962

344 UnB
Departamento de 
Serviço Social Brasília DF 70910900 -15,7330566

-
47,886285199

9999

345 UFGD
Faculdade de 
Educação Dourados MS 79825070 -22,2176965

-
54,816756199

9999

349 UFAM
Conselho de 
Ensino e Pesquisa Manaus AM 69010140 -3,1196591

-
60,025162499

9999

354 UFT - Porto Nacional TO 77500000 -10,6950441

-
48,376804499

9999

410 UNIFAP
Departamento de 
Educação Macapá AP 68903419 0,012061 -51,0709

423 UFSC

Departamento de 
Ciências 
Farmacêuticas Trindade SC 88040900 -27,5857 -48,5239

454 UFRR - Boa Vista RR 69304000 2,8266 -60,6894

478 UFMG

Departamento de 
Métodos e 
Técnicas de Belo Horizonte MG 31270901 -19,855 -43,95559
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Ensino

488 UFRR - Boa Vista RR 69309000 2,8204 -60,704

512 UEMS

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-
Graduação Paranaíba MS 79500000 -23,1083 -55,2256

5 UFPA - Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

19 UEG

Universidade 
Estadual de Goiás
- UEG Anápolis GO 75110390 -16,3337086 -49

33 UNICAMP

Instituto de 
Filosofia e 
Ciências Humanas Campinas SP 13083896 -22,813989

-
47,068349899

9999

45 UFRR Reitoria Boa Vista RR 69310000 2,8429648 -60,6911105

78 UNEMAT - Barra do Bugres MT 78390000 -15,0609082 -57,1798251

87 UNB - Brasília DF 70904970 -15,767938

-
47,874228399

9999

99 UFAM Museu Amazônico Manaus AM 69077000 -3,1095695

-
59,981148399

9999

105 UFSCAR

Centro de 
Educação e 
Ciências Humanas São Carlos SP 13565905 -16,6063305 -49,3568106

110 UESC

Conselho Superior
de Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão Ilhéus BA 45662900 -14,7935051

-
39,046379699

9999

112 PUCRS
Escola de 
Humanidades Porto Alegre RS 90619900 -30,0604719 -51,1755325

113 UFGD Reitoria Dourados MS 79826480

-
22,19423439

74766

-
54,930342435

8367

116 UNB
Departamento de 
Antropologia Brasília DF 70904970

-
15,75662404

12652

-
47,873461246

4904

125 UFMT - Barra do Garças MT 78600000 -15,8979985 -52,3076998

146 UFRRJ - Nova Iguaçu RJ 26020740 -22,7398025

-
43,456937499

9999

152 UFPA
Departamento de 
Antropologia Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

154 UFBA Escola de Dança Salvador BA 40170110 -13,0062384 -38,5090344

156 IFSP
IFSP - Campus 
Salto Salto SP 13320271 -23,1987835 -47,2985717

163 UFPA

Conselho Superior
de Ensino e 
Pesquisa Belém PA 66075110 -1,463889 -48,4632381

164 UFG

Instituto de 
Ciências Humanas
e Letras Goiânia GO 74650120

-
15,85685914

11934

-
47,920002937

3168

165 UNILAB - Redenção CE 62790000 -4,2238817

-
38,730221499

9999

Página 58 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Sigla - 
Instituição Unidade Município UF CEP Latitude Longitude

173 IFPI

Instituto Federal 
do Piauí - Campus
Teresina Zona Sul Teresina PI 64018000 -5,0983747 -42,8125942

185 UFRR - Boa Vista RR 69310000 2,8476762 -60,6956005

188 UFPR
Departamento de 
Antropologia Curitiba PR 80060150 -25,427797

-
49,260854999

9999

189 UEM

Centro de 
Ciências Humanas
Letras e Artes Maringá PR 87020900 -23,4080269 -51,9414831

192 UFU
Departamento de 
Ciências Sociais Uberlândia MG 38400902 -18,9110229

-
48,275265999

9999

195 UEA - Manaus AM 69050010 -3,0949156

-
60,024042899

9999

200 IFNMG

Instituto Federal 
do Norte de Minas
Gerais - Campus 
Januária Montes Claros MG 39402201 -16,7446064

-
43,840805899

9999

202 UFMT

Coordenação de 
Ensino de 
Graduação em 
Matemática Pontal do Araguaia MT 78698000 -15,9153093 -52,2629438

203 UFGD - Dourados MS 79804970

-
22,19413802

79754

-
54,930294156

0745

215 UFAL

Universidade 
Federal de 
Alagoas - Campus
Sertão Delmiro Gouveia AL 57480000 -9,3857122

-
37,999004099

9999

218 UEPA - Belém PA 66113200 -1,4288124 -48,488023

220 UFPA
Centro de Letras e
Artes Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

224 UEG - Goiânia GO 74823370 -16,7173182 -49,2613125

233 UESB - Itapetinga BA 45700000 -15,2510294 -40,2523452

239 UFMG

Departamento de 
Ciências 
Aplicadas a 
Educação Belo Horizonte MG 31270000 -19,8559785

-
43,955598699

9999

244 UFJF - Juiz de Fora MG 36036330 -21,7632238

-
43,375225399

9999

254 UNIFESSPA - Belém PA 66060470 -1,4445288

-
48,470360599

9999

268 UFAM

Instituto de 
Ciências Humanas
e Letras Manaus AM 69077000 -3,1095695

-
59,981148399

9999

273 UFGD - Campo Grande MS 79117181 -20,4891203 -54,6156859

280 INPA

Coordenação de 
Sociedade, 
Ambiente e Saúde Manaus AM 69067375 -3,103105

-
59,997682999

9999

285 UFG Instituto de Goiânia GO 74690900 -16,6056791 -
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Ciências Humanas
e Letras

49,262177699
9999

295 UFSC
Departamento de 
História Florianópolis SC 88040900 -27,585779 -48,523951

310 UFMS
UFMS - Campus 
de Aquidauana Aquidauana MS 79200000 -20,4670046 -55,7872944

316 UNIR - Ji-Paraná RO 76900726 -10,8805427 -61,969397

333 UFPA - Cametá PA 68400000 -2,2467148

-
49,504343199

9999

334 UNESP
Departamento de 
Lingüística Araraquara SP 14800901 -21,8022635

-
48,184643999

9999

337 UFRJ
Departamento de 
Antropologia Rio de Janeiro RJ 20940040 -22,9046147

-
43,214658299

9999

355 UNEMAT - Barra do Bugres MT 78390000 -15,0609082 -57,1798251

361 UNEMAT - Barra do Bugres MT 78390000 -15,0609082 -57,1798251

363 UnB

Centro de 
Pesquisa e Pós-
Graduação sobre 
a América Latina e
o Caribe Brasília DF 70910900 -15,7634499

-
47,891031899

9999

368 UFPA - Cametá PA 68400000 -2,24533

-
49,505405999

9999

373 UFMS

Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-
Graduação e 
Inovação da 
UFMS Campo Grande MS 79070900 -20,5131237 -54,6122371

377 UFBA Instituto de Letras Salvador BA 40170115 -13,0059755 -38,5097308

385 UFPEL
Unidades 
Administrativas Pelotas RS 96010770 -31,7736 -52,3372

387 UFRGS

Instituto de 
Filosofia e 
Ciências Humanas Porto Alegre RS 91501970 -30,068 -51,120404

403 PUC/SP

Programa de Pós-
Graduação em 
Ciências Sociais São Paulo SP 5015001 -23,5369 -46,67431

406 UFAM Museu Amazônico Manaus AM 69010110 -3,1289 -60,0244

414 UFMT

Faculdade de 
Arquitetura, 
Engenharia e 
Tecnologia Cuiabá MT 78060900 -15,60805 -56,0658

420 UFPE
Departamento de 
Letras Recife PE 52071410 -8,0192 -34,936

428 UFMA
Centro de Estudos
Básicos São Luís MA 65080805 -2,557 -44,3028156

429 UFMA
Centro de 
Ciências da Saúde São Luís MA 65025560 -2,54246 -44,2996

430 UEMS - Campo Grande MS 79043080 -20,4723 -54,56263

431 CEUCLAR - Boa Vista RR 69305080 2,83036 -60,6741
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432 UEMG Reitoria Ibirité MG 32400000 -20,0256 -44,05729

438 UNIFAP Reitoria Oiapoque AP 68980000 -0,0158 -51,0819

440 UFJF

Instituto de 
Ciências 
Biológicas Governador Valadares MG 35010177 -18,8562 -41,9469

441 UFRJ
Departamento de 
Antropologia Rio de Janeiro RJ 20940040 -22,8985 -43,22

461 UFRGS
Faculdade de 
Educação Porto Alegre RS 90040060 -30,033 -51,218

464 UFRR - Boa Vista RR 69312098 2,831494 -60,7029855

475 UFRR - Boa Vista RR 69304000 2,8263 -60,6961

476 UFRR

Centro de 
Comunicação, 
Educação e Letras Boa Vista RR 69310000 2,84024 -60,7069

477 UFT - Araguaína TO 77824230 -7,182 -48,207639

483 UFBA

Departamento de 
Antropologia e 
Etnologia Salvador BA 40210730 -13,0079 -38,5099

485 UNIVASF - Petrolina PE 56304205 -9,3922 -40,4953

492 UEA - Tabatinga AM 69640000 -4,0499 -69,764

493 UFPA

Núcleo de Altos 
Estudos 
Amazônicos Belém PA 66075750 -1,471 -48,4559

499 FIOCRUZ
Escola Nacional 
de Saúde Pública Rio de Janeiro RJ 21041210 -22,8701 -43,253359

508 UNILA - Foz do Iguaçu PR 85870901 -25,542 -54,5848

515 UNICAMP

Instituto de 
Filosofia e 
Ciências Humanas Campinas SP 13083896 -22,7997 -47,07224

520 UNIFAP - Oiapoque AP 68960000 3,844 -51,832229

4 UEFS - Feira de Santana BA 44036900 -12,15 -38,985

6 UFJF
Instituto de 
Ciências Humanas Juiz de Fora MG 36036330 -21,7632238

-
43,375225399

9999

7 UFF

Departamento de 
Fundamentos 
Pedagógicos Niterói RJ 24210201 -22,8994876

-
43,128832999

9999

10 UFMS

Centro de 
Ciências Humanas
e Sociais da 
UFMS Campo Grande MS 79070900 -20,5131237 -54,6122371

11 UFG Reitoria Goiânia GO 74070150 -16,6711925

-
49,273017699

9999

26 UNIR - Porto Velho RO 76815800

-
8,736944399

99999 -63,8926698

30 UNESP

Faculdade de 
Ciências e Letras -
Campus de 
Araraquara Araraquara SP 14800901

-
21,81523247

80709

-
48,198807835

5789

36 UFPA - Belém PA 66075900 -1,4673717 -48,4624853
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48 UFMT
Faculdade de 
Educação Física Cuiabá MT 78060900 -15,5939874 -56,0723893

50 UNEMAT - Cáceres MT 78200000 -16,0634127

-
57,675076399

9999

56 UFMG - Belo Horizonte MG 31270901 -19,8576816 -43,9592427

59 UFRGS

Faculdade de 
Ciências 
Econômicas Porto Alegre RS 90040000 -30,0347429 -51,2210693

65 UERGS

Universidade 
Estadual do Rio 
Grande do Sul - 
UERGS Porto Alegre RS 90010191 -30,0291097

-
51,230035999

9999

74 UCDB - Campo Grande MS 79117900 -20,4238639 -54,6266789

106 UFRR Reitoria Boa Vista RR 28.266.021 2,8266 -60,6894859

114 UNB - Brasília DF 70910900 -15,7634499

-
47,891031899

9999

129 UFPA
Universidade 
Federal do Pará Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

131 UFPA - Bragança PA 68600000 -1,0512272 -46,7605452

132 UFRJ
Fórum de Ciência 
e Cultura Rio de Janeiro RJ 20940040

-
22,91235928

93038

-
43,224334716

7968

136 UFAC
Departamento de 
História Rio Branco AC 69912452

-
9,965995399

99999 -67,8363742

138 UFRGS
Departamento de 
Genética Porto Alegre RS 91501970 -30,0765149 -51,124662

147 UFVJM
Departamento de 
Ciências Básicas Teófilo Otoni MG 39803371 -18,2465741

-
43,594629499

9999

160 UEMS - Dourados MS 79804970 -22,226129 -54,790562

167 UFVJM
Departamento de 
Ciências Básicas Diamantina MG 39100000 -18,2417878 -43,6035051

169 UFPA
Centro de 
Educação Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

170 IFRR - Boa Vista RR 69303220

-
15,86141995

79705

-
47,928693294

5251

171 UNIFAP

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-
Graduação Oiapoque AP 68980000 0,0286454 -51,1157249

174 UFPA - Altamira PA 68372040 -3,2235026 -52,2190301

179 UNICAMP

Instituto de 
Estudos da 
Linguagem Campinas SP 13083859 -22,8171061

-
47,068220099

9999

194 FSCMP - Belém PA 66050380 -1,4402283

-
48,480084299

9999

197 UEM

Departamento de 
Teoria e Prática 
da Educação Maringá PR 87020900 -23,4080269 -51,9414831
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198 IF-Sertão PE - Petrolina PE 5632 -9,3568074 -40,4848091

209 UFMA - Imperatriz MA 65900470 -5,5206042

-
47,487539999

9999

216 UFMA - São Luís MA 65080805 -2,5562689 -44,3133377

219 UNIFESSPA - Marabá PA 68507590 -5,3893054

-
49,135785199

9999

223 UNIFAP Conselho Superior Oiapoque AP 68980000 3,8398413 -51,8190147

236 UFT - Miracema do Tocantins TO 77650000 -9,5659692 -48,393409

237 UNIOESTE - Toledo PR 85903000 -24,7277024

-
53,749118899

9999

240 UNIR

Universidade 
Federal de 
Rondônia Ji-Paraná RO 76900726 -10,8805427 -61,969397

241 IF-Sertão PE - Floresta PE 56400000

-
8,680136256

52618

-
38,474121093

75

243 UNIR

Departamento de 
História- Campus 
de Rolim de 
Moura Rolim de Moura RO 76940000 -11,7190194

-
61,801434599

9999

245 UFT - Araguaína TO 77824838 -7,1818124

-
48,196451499

9999

249 FIOCRUZ

Fundação 
Oswaldo Cruz 
Pantanal Campo Grande MS 79081746 -20,5085249 -54,6248778

252 UFRR - Boa Vista RR 69304000 2,8263771 -60,6961076

253 UFAC

Departamento de 
Ciências da Saúde
e Educação Física Rio Branco AC 69920900

-
9,956976222

38053

-
67,864903807

64

259 UFSCAR
Departamento de 
Medicina São Carlos SP 13565905 -21,979761

-
47,881257099

9999

276 UFG

Instituto de 
Ciências Humanas
e Letras Goiânia GO 74690900

-
15,85391761

85402

-
47,906355857

8491

279 IFAC - Sena Madureira AC 69940000 -9,0638816

-
68,671830099

9999

284 UPE - Garanhuns PE 55294902

-
8,888031727

07914

-
36,494243144

989

286 UNICAMP
Departamento de 
Lingüística Campinas SP 13083859

-
22,81532476

00624

-
47,069109678

2684

301 UnB
Instituto de 
Ciências Sociais Brasília DF 70910900

-
15,75686572

67488

-
47,872554659

8434

303 UFPEL

Instituto de 
Ciências Humanas
(ICH) Pelotas RS 96055540 -31,7467436

-
52,342161199

9999
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304 UFPE
Campus do 
Agreste da UFPE Caruaru PE 55002970 -8,2854513 -35,9655826

315 UNIR

PRO-REITORIA 
DE PÓS 
GRADUAÇÃO E 
PESQUISA Ji-Paraná RO 76900730

-
10,88136416

17748

-
61,969985067

8443

323 UnB
Departamento de 
Antropologia Brasília DF 70910900

-
15,75740879

20132

-
47,873117923

7365

324 UFRJ Museu Nacional Rio de Janeiro RJ 20940040 -22,9046147

-
43,214658299

9999

325 UFRGS

Instituto de 
Filosofia e 
Ciências Humanas Porto Alegre RS 91509900 -30,0733754 -51,1244599

328 UFSCAR
Departamento de 
Letras São Carlos SP 13564060 -21,9996083

-
47,903552499

9999

331 UFSCAR

Centro de 
Educação e 
Ciências Humanas São Carlos SP 13565905 -21,976554

-
47,932121999

9999

338 UEPA - Belém PA 66652290 -1,3696658

-
48,425025399

9999

347 UFAC

Departamento de 
Ciências da Saúde
e Educação Física Rio Branco AC 69920900

-
15,85864776

62707

-
47,923414707

1838

358 UNEMAT - Cuiabá MT 78060900 -15,5939874 -56,0723893

365 UFRJ
Fórum de Ciência 
e Cultura Rio de Janeiro RJ 22250020 -22,9419016 -43,1779218

374 UTFPR Campus Curitiba Curitiba PR 80230901 -25,4461553

-
49,266401799

9999

375 UNISINOS Reitoria São Leopoldo RS 93022000 -29,7929802

-
51,164421399

9999

391 UEA - Parintins AM 69153450 -2,6377736

-
56,754872299

9999

395 IFRJ
Dirotoria da 
Unidade Nilópolis Nilópolis RJ 26530060 -22,8039122

-
43,416962099

9999

399 UFS

Centro de 
Educação de 
Ciências Humanas São Cristóvão SE 49100000 -10,92534 -37,10186

400 UFSC
Departamento de 
Antropologia Florianópolis SC 88040900 -27,585 -48,52395

412 UEA - Manaus AM 69050010 -3,0876 -59,9966

415 UFRGS
Faculdade de 
Educação Porto Alegre RS 90046900 -30,0362 -51,216044

422 UNEAL - Palmeira dos Índios AL 57604690 -9,411 -36,62601

456 UNEB

Centro de 
Pesquisas e 
Desenvolvimento Paulo Afonso BA 48608240 -9,3999 -38,213
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457 UFES

Centro de 
Ciencias Humanas
e Naturais Vitória ES 29075910 -20,276941 -40,304417

458 IBT

Centro de 
Pesquisa em 
Plantas 
Vasculares São Paulo SP 4301902 -23,6219 -46,6305

459 UNESP - São Paulo SP 1140070 -23,523 -46,666

460 UNB - Brasília DF 70904970 -15,7679 -47,87422

468 UFAM

Instituto de 
Ciências Humanas
e Letras Manaus AM 69055747 -15,8535 -47,939

480 UFBA
Departamento de 
Letras Românicas Salvador BA 40170115 -13,005 -38,509

487 UFAM
Departamento de 
Serviço Social Manaus AM 69070000 -3,1443 -60,0057

496 ISaúde - São Paulo SP 1314000 -23,553 -46,6479

500 UNB - Brasília DF 70910900 -15,76344 -47,89103

505 UFRGS
Departamento de 
História Porto Alegre RS 91501970 -30,073 -51,1244

524 UFAC

Campus Floresta 
em Cruzeiro do 
Sul Cruzeiro do Sul AC 69980000 -7,6147 -72,6875

1 UFMT - Pontal do Araguaia MT 78698000 -15,918 -52,277

3 UFMT

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso Cuiabá MT 78060900 -15,5939 -56,0723

8 UNB
Departamento de 
Antropologia Brasília DF 70910900 -15,7634499

-
47,891031899

9999

9 UFAL Reitoria Maceió AL 57072970 -9,5367227 -35,7898106

13 UFRGS
Departamento de 
Geografia Porto Alegre RS 91540000 -30,0906239 -51,1324058

15 PUCRS

Faculdade de 
Filosofia e 
Ciências Humanas Porto Alegre RS 90619900 -30,0604719 -51,1755325

16 UNIVASF

Universidade 
Federal do Vale 
do São Francisco -
UNIVASF São Raimundo Nonato PI 64770000 -9,0324736 -42,695899

20 UFAL

Universidade 
Federal de 
Alagoas Maceió AL 57072900 -9,5367227 -35,7898106

21 UFT - Palmas TO 77006110 -10,1634667

-
48,314297099

9999

22 UFCG

Departamento de 
História e 
Geografia Campina Grande PB 58411150

-
7,237900499

99999 -35,8770642

24 UniCEUB

Instituto CEUB de 
Pesquisa e 
Desenvolvimento Brasília DF 70790075 -15,747793

-
47,899725499

9999
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28 UFOPA - Santarém PA 68040050 -2,4223352 -54,7233558

29 UNIR - Porto Velho RO 76801059 -8,7643787

-
63,900987999

9999

37 IFAM - Manaus AM 69060020 -3,087668 -59,9966328

38 IFSP
IFSP - Campus 
Birigui Birigüi SP 16201407 -21,2492698

-
50,315257599

9999

44 UNIFESP - Osasco SP 6110295 -23,5380829

-
46,789099099

9999

47 UFPR
Departamento de 
Artes Curitiba PR 80420170 -25,4444178 -49,2881057

52 UNEB - Caetité BA 46400000 -14,0693608 -42,4857915

54 UCDB - Campo Grande MS 79117900 -20,4238639 -54,6266789

57 UNB
Instituto de 
Ciências Sociais Brasília DF 70910900 -15,7643606 -47,8578244

60 UFPE - Recife PE 50740550 -8,0514444

-
34,952956299

9999

64 UFMA

Centro de 
Ciências Sociais, 
Saúde e 
Tecnologia 
(CCSST) - 
Imperatriz Imperatri MA 65900410 -5,523293 -47,4828866

67 UEMS

Universidade 
Estadual de Mato 
Grosso do Sul Paranaíba MS 79500000 -19,6771126 -51

71 FCR

Faculdade 
Católica de 
Rondônia - FCR Porto Velho RO 76801132 -8,761004 -63,903394

73 IFRR - Amajari RR 69343000 3,6563932

-
61,421467399

9999

80 UNIOESTE

Universidade 
Estadual do Oeste
do Paraná Foz do Iguaçu PR 85870650 -25,4611942

-
54,575916199

9999

82 UNEB - Salvador BA 41195001 -12,9438117 -38,4547608

85 IFSP
IFSP - Campus 
Cubatão Cubatão SP 11533160 -23,9292168

-
46,409758799

9999

88 UFU

Faculdade de 
Ciências 
Integradas do 
Pontal Ituiutaba MG 38304402 -19,0005488 -49,4544094

89 UNB
Departamento de 
Geografia Brasília DF 71741701 -15,8956849 -47,9431369

92 UFU

Faculdade de 
Artes, Filosofia e 
Ciências Sociais Uberlândia MG 38400902 -18,9183575

-
48,258106199

9999

94 UFMS
Departamento de 
Educação Aquidauana MS 79200000 -19,8148094

-
55,668963599

9999

Página 66 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Sigla - 
Instituição Unidade Município UF CEP Latitude Longitude

95 UNIFESSPA - São Félix do Xingu PA 68380000 -7

-
51,982534399

9999

103 UFPB

Centro de 
Ciências Sociais 
Aplicadas - 
Campus I João Pessoa PB 58050085

-
7,132529399

99999 -34,8411102

118 IFES

Instituto Federal 
do Espírito Santo -
Campus Itapina Colatina ES 29709910 -19,4977552 -40,7610101

119 INPA
Coordenação de 
Biodiversidade Manaus AM 69050160 -3,0904088

-
60,018636399

9999

123 IF Goiano

IF Goiano - 
Campus 
Morrinhos Morrinhos GO 75650000 -17,7178133 -49,1221414

124 UNIFACS - Salvador BA 41770235 -12,9687423 -38,4419138

126 UFRR - Boa Vista RR 69304000 2,8263771 -60,6961076

127 UFAM - Manaus AM 69080900 -3,1095695

-
59,981148399

9999

134 UEPA - Belém PA 66113010

-
15,85914314

88711

-
47,932255268

0969

135 UFMT

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso Sinop MT 78557099 -11,8745266

-
55,505330299

9999

137 UFAM

Departamento de 
Teoria e 
Fundamentos Manaus AM 69042560 -3,0833443 -60,0479834

140 PUCRS - Porto Alegre RS 90619900

-
30,06073542

9827

-
51,175252497

1962

145 UNIR

Departamento de 
Educação 
Intercultural- 
Campus de Ji-
Paraná Ji-Paraná RO 76900726 -10,8805427 -61,969397

148 CP II - Rio de Janeiro RJ 20080001 -22,8992731

-
43,186217899

9999

155 UVA/RJ - Rio de Janeiro RJ 20271020 -22,9121163

-
43,221855099

9999

159 UFAC
Departamento de 
Letras Rio Branco AC 69905060

-
9,981164699

99999

-
67,816390899

9999

168 UFRR - Boa Vista RR 69304000 2,8263771 -60,6961076

172 UFAM

Instituto de 
Ciências Humanas
e Letras Manaus AM 69077000 -3,1095695

-
59,981148399

9999

175 UFF
Departamento de 
Antropologia Niterói RJ 24210350 -22,8990885 -43,1291668

176 UFPR
Departamento de 
Antropologia Curitiba PR 80060010 -25,4297854 -49,2613339
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182 UFOPA - Santarém PA 68040015 -2,4363419 -54,7304675

184 UNILAB - São Francisco do Conde PA 43900000 -12,6187909 -38,6789542

191 URCA - Crato CE 63122430 -7,2301284 -39,400936

193 UFRRJ

Programa de Pós-
graduação em 
Educação Agrícola Seropédica RJ 23897000 -22,7660515

-
43,685481499

9999

201 UECE
Departamento de 
Ciencias Sociais Fortaleza CE 60714903 -3,7920165 -38,5506652

205 UFF

Departamento de 
Ciência da 
Linguagem Niterói RJ 24210201 -22,9005004

-
43,129288999

9999

207 UFC

Departamento de 
Ciências Sociais e 
Filosofia Fortaleza CE 60020181 -3,7411199 -38,5390919

208 UFGD
Faculdade de 
Educação Dourados MS 79804970 -22,215117 -54,8262548

210 UFAL
Departamento de 
Clínica Médica Maceió AL 57072970 -9,5367227 -35,7898106

211 UNIR - Porto Velho RO 76801059 -8,7643787

-
63,900987999

9999

212 UFAC
Departamento de 
Letras Rio Branco AC 69920900 -9,9549711 -67,8638199

213 UFAM

Escola de 
Enfermagem de 
Manaus Manaus AM 69057070 -3,1123059

-
60,013364599

9999

214 UNEB

Faculdade de 
Agronomia do 
Médio São 
Francisco Juazeiro BA 48905680

-
9,419745599

99999

-
40,487984699

9999

217 UNIOESTE - Francisco Beltrão PR 85605010 -26,0753899 -53,0385046

225 UNILAB - Redenção CE 62790000 -4,2238817

-
38,730221499

9999

226 UFPA - Cametá PA 68400000 -2,2467148

-
49,504343199

9999

228 UCDB Reitoria Campo Grande MS 79117900 -20,4073124 -54,6165409

229 IF-Sertão PE - Petrolina PE 56314520 -9,3664391

-
40,542132299

9999

230 UFMG
Faculdade de 
Educação Belo Horizonte MG 31270901 -19,8559785

-
43,955598699

9999

231 IFAM -
São Gabriel da 
Cachoeira AM 69750000 0,118611 -67,084722

232 UFSB - Porto Seguro BA 45810000 -16,3824547 -39,0353466

242 UNESP

Instituto de 
Biociências Letras 
e Ciências Exatas 
de São José do 
Rio Preto São José do Rio Preto SP 15054000 -20,7820235 -49,3632632

248 UFFS - Laranjeiras do Sul PR 85301970 -25,4025546 -
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52,418576599
9999

250 PUC/PR - Curitiba PR 81611970 -25,4567759

-
49,257662999

9999

258 UNILAB - Redenção CE 62790000 -4,2245143

-
38,729618399

9999

270 UFPA
Laboratório de 
História Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

275 MAST - Rio de Janeiro RJ 20921030 -22,8955376 -43,222371

278 UFMT
Conselho de 
Ensino e Pesquisa Cuiabá MT 78060900 -15,5939874 -56,0723893

283 UFRJ
Faculdade de 
Letras Rio de Janeiro RJ 20960150 -22,897104

-
43,255335899

9999

288 UNISINOS

Instituto 
Anchietano de 
Pesquisas São Leopoldo RS 93022000 -29,7929802

-
51,164421399

9999

293 UEMG Reitoria Ibirité MG 32400000 -20,0249217 -44,0602556

297 UFRJ
Departamento de 
Antropologia Rio de Janeiro RJ 20940040 -22,9046147

-
43,214658299

9999

299 UFRJ Museu Nacional Rio de Janeiro RJ 20940040 -22,8995166 -43,2180309

300 UFRJ
Departamento de 
Antropologia Rio de Janeiro RJ 20940040 -22,9046147

-
43,214658299

9999

305 UFF
Centro de Estudos
Gerais Niterói RJ 24210201 -22,8994876

-
43,128832999

9999

308 UFPE

Centro de Filosofia
e Ciências 
Humanas Recife PE 50670901 -8,0452684

-
34,941014999

9999

309 UFCG
Centro de 
Humanidades Campina Grande PB 58429140

-
7,220422399

99999

-
35,908397499

9999

314 UFRRJ - Seropédica RJ 23894890 -22,7386802 -43,7069288

317 UEA - Manaus AM 69065001 -3,1092408 -60,0057133

318 UFRJ

Departamento de 
Lingüística e 
Filologia Rio de Janeiro RJ 21941590 -22,8334452 -43,2389911

319 UFRRJ

Departamento de 
Psicologia e 
Orientação Seropédica RJ 23897970 -22,7660515

-
43,685481499

9999

322 UFF
Departamento de 
Antropologia Niterói RJ 24210201 -22,9005004

-
43,129288999

9999

330 UFRR - Boa Vista RR 69304000 2,8256475

-
60,688582699

9999

332 UFAL Campus Arapiraca Maceió AL 57025790 -9,5464551

-
35,727037699

9999

Página 69 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Sigla - 
Instituição Unidade Município UF CEP Latitude Longitude

335 UFMG

Departamento de 
Métodos e 
Técnicas de 
Ensino Belo Horizonte MG 31270901

-
19,86891527

95376

-
43,958959579

4677

336 UERR - Boa Vista RR 69306530 2,8339626

-
60,659810499

9999

340 UFRGS

Departamento de 
Letras Clássicas e 
Vernáculas Porto Alegre RS 91450000 -30,0499953

-
51,135018699

9999

342 UNEB - Conceição do Coité BA 48730000

-
10,50384685

29603

-
39,009688496

5896

343 UFC
Departamento de 
Psicologia Fortaleza CE 60020180 -3,7372189

-
38,535545299

9999

346 UFBA
Escola de Belas 
Artes Salvador BA 40110150 -12,9920827

-
38,522433799

9999

351 UFG

Instituto de 
Matemática e 
Física Goiânia GO 74001970

-
16,60455212

11001

-
49,266351833

7758

353 UFMT - Cuiabá MT 78060900 -15,5939874 -56,0723893

360 UnB

Faculdade de 
Direito da 
Universidade de 
Brasília Brasília DF 70910900 -15,7643606 -47,8578244

362 UNESPAR 0 Campo Mourão PR 87306190 -24,0340771 -52,3743345

367 UFC - Fortaleza CE 60035180 -3,7270148 -38,5309702

372 UNIFAP - Macapá AP 68903419 -0,0115572 -51,0890342

376 IFMA - São Luís MA 65095460 -2,597791

-
44,206776399

9999

378 UFRB
Centro de Ciência 
da Saúde Santo Antônio de Jesus BA 44574460 -12,9764817

-
39,257322899

9999

386 UFPE
Centro de Artes e 
Comunicação Recife PE 50670901 -8,04526 -34,94101

392 UFF
Instituto de Saúde 
da Comunidade Niterói RJ 24033900 -22,8845771 -43,1207659

393 UNILAB - Redenção CE 62790000 -4,22337 -38,73

396 UFSB

Instituto de 
Humanidades, 
Artes e Ciências 
do Campus 
Sosígenes Costa Porto Seguro BA 45810000 -16,4388 -39,08023

401 UVV - Vila Velha ES 29102920 -20,355 -40,3005

402 UNEMAT - Tangará da Serra MT 78300000 -14,621 -57,4941

418 UFAL - Arapiraca AL 57309005 -9,7153 -36,687

421 UNEAL - Arapiraca AL 57312270 -9,7462 -36,65391

443 IFTO - Gurupi TO 77410470 -11,7398 -49,0503

446 UFMS - Campo Grande MS 79070900 -20,5131 -54,6122
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448 UFAC
Departamento de 
História Rio Branco AC 69920900 -9,9437 -67,8703

463 FACCAMP - Campo Limpo Paulista SP 13231230 -23,2017 -46,78361

465 UFOPA - Santarém PA 68040050 -2,4237 -54,7136

469 UFPE
Departamento de 
História Recife PE 50670901 -8,0452 -34,94101

471 UFAM
Departamento de 
História Manaus AM 69077000 -3,1095 -59,9811

473 UNILA - Foz do Iguaçu PR 85851290 -25,5489 -54,5902

490 UNEMAT - Cáceres MT 78200000 -16,077137 -57,65261

495 FAAG - Agudos SP 17120000 -22,309 -49,0249

497 UFRR

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-
Graduação Boa Vista RR 69310000 2,8402 -60,70691

502 IFAM - Eirunepé AM 69880000 -6,650391 -69,8692

503 UNEMAT - Cáceres MT 78200000 -16,077499 -57,652612

516 UFES

Centro de 
Ciencias Humanas
e Naturais Vitória ES 29075015 -20,2576 -40,28353

521 UFPR - Curitiba PR 80060140 -25,4291 -49,2613
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100

alexandre.varel
la@unila.edu.b
r / (45) 8417-
3670

Estudos da América Indígena reúne 
pesquisadores que trabalham com 
coletivos indígenas e a partir de registros 
que vão da época pré-colombiana até a 
atualidade. Nosso objetivo é o intercâmbio 
de ideias e práticas etnográficas, 
historiográficas e de outras tradições e 
campos de estudo, tanto para o 
aprimoramento das perspectivas de 
trabalhos individuais como para a 
articulação de projetos coletivos e 
interdisciplinares de pesquisa, ensino e 
extensão. Estudamos as representações e
as culturas inventadas, transformadas e 
recriadas com coletivos indígenas nas 
Américas. O grupo de pesquisa considera 
linhas de investigação que tratem de 
vários sentidos de América indígena na 
milenária e sempre atualizada construção 
e interação de coletivos e agências. 15 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9411216500124183

107

geddeli.ufmt@
gmail.com / 
(65) 9251-6248 - 13 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0631572974082299

115

evaldomendes
@uol.com.br / 
http://www.ufal.
edu.br/ / (82) 
3214-1322

Reúne pesquisadores que desenvolvem 
investigações na área de Etnologia 
Indígena ou que mantêm um diálogo com 
a temática em razão de seus interesses de
pesquisa. Visa consolidar um espaço de 
interlocução e de produção de 
conhecimento para pesquisadores que 
focam os processos culturais dos grupos 
indígenas da região Nordeste, em especial
do estado de Alagoas, abordando suas 
formas de interação social, dinâmicas 
territoriais, tradições de conhecimento, 
cosmologias e suas perspectivas de 
desenvolvimento. 16 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6911088618506939

257

antonioramos
@ufgd.edu.br / 
(67) 34102621

O Grupo de Pesquisas em Educação 
Escolar Indígena (GPEEI) tem como foco 
temas relacionados à Interculturalidade 
Crítica e à Educação Escolar Indígena. O 
GPEEI pretende agregar as investigações 
realizadas e em andamento pelos 
pesquisadores da Universidade Federal da
Grande Dourados (UFGD) e demais 
pesquisadores interessados que venham a
ser agregados futuramente. 4 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0369772037872508

269

gphindia@hot
mail.com / (91) 
32017750

O GP HINDIA objetiva desenvolver 
pesquisas sobre a história dos povos 
indígenas e das políticas indigenistas na 
Amazônia e Pan-Amazônia. Para isso, 
reúne professores e estudantes de cursos 
de pós-graduação, além de estudantes de 
graduação, inclusive indígenas de 
diferentes cursos da Universidade Federal 
do Pará. As temáticas de pesquisa 
versam, principalmente, sobre: 1. História 
indígena e etno-história; 2. Espacialidades 
e relações interétnicas; 3. Políticas 
indígenas e indigenistas; 4. Formas de 
expressão indígena e representações 
sobre os indígenas; 5. Ensino de História e
história indígena. Importante atenção será 58 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5213343723012934

Página 72 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total

Proximidade
com o Tema Links

conferida à formação e orientação de 
estudantes de graduação e pós-
graduação, realizando-se seminários 
acadêmicos, bem como a produção de 
material didático que permita estender as 
contribuições do Grupo de Pesquisa aos 
níveis de Ensino Fundamental e Médio. A 
presença de estudantes indígenas pode, 
inclusive, favorecer a interlocução do GP 
com organizações indígenas e/ou 
indigenistas, ensejando a possibilidade de 
trabalhos conjuntos.

405

(96) 98111-
6021/a2sg@bo
l.com.br/https://
www.facebook.
com/pages/N
%C3%BAcleo-
de-Estudos-
em-L
%C3%ADngua
s-Ind
%C3%ADgena
s/30744840274
6846?
ref_type=book
mark

O NELI tem por objetivo o fortalecimento 
da pesquisa em linguística indígena na 
região Norte. As principais atividades 
desenvolvidas pelo grupo dizem respeito à
Documentação, Descrição e Análise de 
línguas indígenas sulamericanas, bem 
como à Educação Escolar Indígena; neste 
caso, ensino de línguas em contexto 
indígena. O NELI preocupa-se com a 
formação de recursos humanos para a 
área em que atua, oferecendo diversos 
cursos para acadêmicos indígenas e não-
indígenas. Promove também eventos que 
atinjam as comunidades acadêmica e não 
acadêmica, visando discutir assuntos 
relativos a questão indígena. 23 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0952560490296115

413

(67) 3409-
3419/victorfma
uro@yahoo.co
m.br - 6 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7514290077854898

517

(94) 99131-
4742/territorio.
etnodesenvolvi
mento@gmail.
com

O Grupo de Pesquisa Territórios Indígenas
e Etnodesenvolvimento tem como objetivo 
aprofundar os estudos com os povos 
indígenas na região sudeste paraense com
base nas iniciativas já realizadas e em 
andamento pelos Docentes e Técnico-
Administrativos Pesquisadores das 
instituições vinculadas ao Grupo, e 
vinculados a programas de pós graduação.
Atualmente, encontram-se na região 
sudeste do Pará os povos: Aikewara, 
Guajajara, Atikum, Amanayé, Xikrin, 
Gavião (distribuídos em três subgrupos 
locais: Parkatêjê, Akrãtikatêjê e Kyikatêjê), 
Guarani, Assuriní e Parakanã. Na região 
sudeste do Pará, as comunidades 
indígenas representam uma diversidade 
de situações, tanto no que se refere à 
extensão, gestão dos territórios e a 
socioeconomia, como no que se refere às 
questões culturais, ligados a organização e
a representação das práticas e dos 
costumes. Na questão da terra, existem 
povos que estão em diferentes situações 
fundiárias inclusive como assentados da 
reforma agrária. Por isso, alguns desafi 17 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8925953145774861

187

iex@unifesspa.
edu.br / 
https://sigaa.un
ifesspa.edu.br/
sigaa/public/cu

O Grupo de pesquisa ¿Grupo de Estudos 
de Linguística Antropológica ¿ Descrição, 
Sociedade e Inclusão¿ apresenta, como 
objetivo principal, fortalecer a área de 
Linguística Antropológica, dentro do 12 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0579249289788253
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rso/portal.jsf?
lc=pt_BR&id=3
1 / (94) 2101-
5813

Instituto de Estudos do Xingu (IEX) da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará (UNIFESSPA), no que se refere aos 
estudos da Biodiversidade Sociocultural e 
imaterial dos Povos Indígenas da 
Amazônia Brasileira. Especificamente, o 
grupo terá como metas principais, auxiliar 
as pesquisas dos discentes do Instituto, 
bem como capacitar alunos para a 
compreensão da importância da língua 
materna desses povos para o 
conhecimento e entendimento dos 
costumes de cada etnia que a fala e a 
partir de então realizara um trabalho 
conjunto à comunidade para preservar e 
revitalizar sua língua, cultura e sociedade.

204

neilareis2000
@yahoo.com.b
r / www.ufpa.br
/ (09) 
32017105

Estudos e pesquisas, que conduzam a 
resultados de forma que viabilizem 
conhecimentos à sociedade, à formação 
do graduando e pós-graduando. Buscar 
fontes de documentação escrita, sonora, 
visual e oral a fim de contribuir à escrita da
História, da Educação e políticas públicas, 
na interface entre Trabalho e Educação, 
Estado e Educação, Educação e 
Movimentos Sociais, Trabalho Docente e 
Sociedade em áreas da cidade, campo, 
quilombos e Indígenas, para apreender 
suas realidades. Buscar a História de 
instituições escolares,de movimento das 
políticas públicas,ofícios de professores e 
movimentos sociais. Nessa direção, cabe 
também localizar apropriações culturais, 
patrimoniais interétnicas e pedagógicas, 
tecnológicas de sujeitos históricos no 
cenário desses espaços. Gerar produtos 
que possam contribuir para o debate social
do conhecimento e participar em agendas 
de eventos acadêmicos, escolares e 
movimentos sociais, além de Fóruns. 44 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4298642048673160

370

soliamnisnasci
mento@yahoo.
com.br / 
www.uea.edu.b
r / (92) 99142-
7010

O Mythos tem promovido e participado 
ativamente de eventos nacionais e 
internacionais. Desenvolve dois blocos de 
atividades sistemáticas: 1. Oficinas do 
Pensamento, de caráter mensal, voltadas 
à discussão de temas culturais 
contemporâneos denominado Xibé 
filosófico; 2. Pesquisas de caráter 
etnológico/mitológico/antropológico, 
linguístico e astronomia indígena na 
Amazônia especialmente no Baixo 
Amazonas, Alto Rio Negro e Roraima. O 
Mythos mantém colaboração 
interinstitucional com os seguintes grupos 
de Pesquisa: Gepos - UFAM/CNPq, NEPA
- UEA/CNPq, GPESMA - UFRR/CNPq e 
Centro de investigação de História d
´Aquém e d´Além Mar (CHAM) da FCSH 
da Universidade dos Açores - Portugal. A 
equipe de pesquisadores inclui membros 
da UEA e grupos de pesquisa vinculados à
Universidades Brasileiras e Estrangeiras. 
Todas as atividades fundamentam-se nas 
bases cognitivas do pensamento complexo 30 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7683177731077079
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e na transdisciplinaridade qualificando 
seus pesquisadores para assessoria, 
consultorias e pesquisa.

388

(07) 
31860045/nea
bi.ifbaiano.pes
quisa@gmail.c
om/www.ifbaia
no.edu.br

O grupo de pesquisa NEABI IFbaiano 
constitui-se de uma rede de pesquisadores
interessados nas temáticas étnicorraciais, 
abrangendo todas as modalidades da 
Educação oferecidas pelos institutos 
federais de educação, ciencia e 
tecnologia . Engloba trabalhos 
diversificados de interessados sobre os 
temas das leis 10.639/03 e 11.645/08, 
ajustando-se ao processo de 
institucionalização dos núcleos de estudos 
afro-brasileiros e indígenas dos campi do 
IF Baiano. Os estudos vêm 
fundamentando políticas de ação 
afirmativa na rede de educação 
profissional, em especial nas unidades do 
Instituto Federal Baiano. 12 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6351377281218237

404

(92) 
35332271/helle
n_ufam@hotm
ail.com 0 9 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1167538939623638

445

(67) 
34113904/mar
cosmondardo
@yahoo.com.b
r

O NUTEF foi criado oficialmente em 2009. 
A partir de 2014 vinculou-se ao Programa 
de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal da Grande 
Dourados. O objetivo do grupo de 
pesquisa é realizar estudos sobre 
processos de territorialização em área de 
fronteira, notadamente do Brasil com o 
Paraguai, em que se destaca o estado de 
Mato Grosso do Sul. Os principais temas 
de interesse do grupo são: agronegócio e 
dinâmicas produtivas, desigualdade social,
conflitos territoriais, populações 
tradicionais e segurança pública. Estão 
sendo desenvolvidos projetos de pesquisa,
publicações e parceiras/intercâmbios com 
outros colegas e grupos de pesquisa. Além
disso, debates quinzenais no âmbito da 
universidade e a exposição de resultados 
em apresentações de eventos científicos e
abertos à comunidade estão sendo 
realizados. 25 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9145357166092437

449

(06) 
35093428/vgue
rra1@terra.co
m.bb/http://ww
w-
nt.ufms.br/#ufm
sGallery-
picture(3)

O grupo é composto por docentes da área 
de Letras e Linguística e linhas de 
pesquisa voltadas ao Discurso, 
subjetividade e ensino de línguas, 
constituindo-se, pois, como uma equipe 
transdisciplinar. A atuação dos membros 
do grupo tem sido significativa, seja na 
organização e participação de/em eventos 
nacionais e internacionais, seja em 
publicações em parceria com docentes de 
outras instituições ou envolvimento em GT 
e bancas de mestrado e doutorado. 9 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4850481033322805

35

elie@usp.br / 
(11) 99219-
9960

Subsídios a profissionais de escolas, de 
órgãos técnicos de redes escolares e a 
ativistas de organizações da sociedade 
civil para a elaboração, realização e 
avaliação de projetos e políticas 20 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2572793783274947
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educacionais voltados à mudança 
educacional.

41

rochavespatrici
a@gmail.com /
(96) 98133-
3386 - 10 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3913384491777358

76

fleuri@pq.cnpq
.br / 
http://www.rede
mover.com.br / 
(48) 99132-
0030

O Grupo de Pesquisa Educação 
Intercultural e Movimentos Sociais 
(CNPq/UFSC) foi fundado em 1997 e é 
conhecido como Núcleo Mover. 
Desenvolveu pesquisas articuladas com 
intervenção educativa, nos projetos de 
Formação de Educadores Populares de 
Capoeira (UFSC, 2004, 2005 e 2007), de 
Curso de Formação de Professores para a
Educação Inclusiva (SESISC, 2007 e 
2008), de Curso de Formação de 
Professores para a Diversidade e 
Cidadania (MEC/UAB, 2009) e de 
produção de material didático para o 
trabalho com Diversidade Religiosa e 
Direitos Humanos em âmbito nacional 
(MEC, 2010-2013). Além da formação de 
pesquisadores (em nível de iniciação 
científica, mestrado, doutorado e pós-
doutorado) e de ampla produção 
acadêmica, o Grupo de pesquisa 
promoveu significativo processo de 
cooperação científica interinstitucional e 
internacional. Liderou quatro congressos 
internacionais (1997, 2003, 2006, 2009) e 
organizou várias publicações conjuntas 
internacionais. Desde 2011 articulou-se 
com o PPGICH/UFSC. 20 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1160319095731057

84

ezequiel.souza
@ifam.edu.br / 
cco.ifam.edu.br
/ (97) 3561-
3330

Por se localizar no interior do Estado do 
Amazonas e tratar de forma endógena 
temas relevantes para o desenvolvimento 
regional, para a sustentabilidade, com 
reflexos na cultura, sociedade e economia 
local, o trabalho do grupo impacta 
positivamente no cumprimento da missão 
do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Amazonas e na formação 
integral do ser humano, voltada para o 
mundo do trabalho e para a cidadania. 
Articula o ensino, a pesquisa e a extensão 
na busca de melhorar a qualidade de vida 
das pessoas que vivem no interior do 
Amazonas. 11 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1728779755300289

255

pamgpellc@g
mail.com / 
https://gpellcpa
mab.wordpress
.com/ / (94) 
2101-7124

Este grupo de estudos surge da 
necessidade de se fomentar pesquisas 
sobre aspectos lingüísticos, culturais e 
literários relacionados à literatura, às 
práticas verbais e não-verbais produzidas 
na região amazônica, com especial 
atenção à Região Sudeste do Pará. Tal 
preocupação se justifica diante do fato de 
ter sido a região amazônica 
frequentemente compreendida por aqueles
aspectos comumente relacionados ao 
espaço amazônico, como a grandiosidade 
de seu território e a riqueza de sua fauna e
flora. Quanto à cultura e à identidade 30 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9972265049583544
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amazônica, quase sempre tem se 
privilegiado o pitoresco em detrimento de 
uma visão que busque caracterizar as 
relações humanas como formas de 
convivência construídas ora na negociação
ora no conflito, o que se explica a partir 
dos diferentes tipos humanos - nativos, o 
caboclo, o índio, o negro e os provenientes
de diferentes regiões do Brasil e do 
mundo; a conseqüente imbricação de 
culturas e os interesses políticos e 
econômicos que tornam, portanto, a região
uma

256

pamgpellc@g
mail.com / 
https://gpellcpa
mab.wordpress
.com / (94) 
2101-7124 - 16 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8516102730747407

263

joaoguato@uni
r.br / 
http://www.gpei
.unir.br / (69) 
98120-1684

Tem como compromisso realizar 
produções acadêmicas na área de 
educação intercultural considerando as 
subjetividades humanas que se inscrevem 
na contemporaneidade dos conhecimentos
científicos produzidos nas pluralidades 
teóricas e metodológicas dos estudos 
culturais pós-críticos. O grupo almeja 
desenvolver estudos culturais voltados 
para os paradigmas da educação 
intercultural reconhecendo os estudos e 
pesquisas como meios de sensibilizações 
para a criação, recriação à reinvenção de 
novas práxis educativas nos ambientes 
amazônicos de cultura e natureza. 40 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9958885439802125

272

luckianas@gm
ail.com / (71) 
98186-3237 - 17 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5912402661890388

281

otavio.j.aguiar
@gmail.com / 
(83) 21011208

Trata-se de um grupo de pesquisas ligado 
à linha Cultura Poder e Identidades do 
Mestrado em História da UFCG e à Linha 
Sociedade e Recursos Naturais do 
Mestrado/Doutorado Interdisciplinar em 
Recursos Naturais da UFCG, procurando 
seguir um programa transdisciplinar 
próprio à proposta teórico-metodológica 
das lides da chamada História Ambiental. 
Reúne pesquisadores de diversas áreas 
das ciências do homem e das ciências da 
natureza e da vida, quais sejam, 
primordialmente, historiadores dedicados 
ao estudos das relações entre História, 
Sociedade, etnia e Natureza, mas, 
também, etnobiólogos biogeógrafos e 
geógrafos físicos, filósofos, sociólogos, 
etc. Promovendo a interação e troca de 
experiências entre diferentes gerações, 
níveis de trabalho e departamentos, bem 
como o diálogo interdisciplinar, 
congregava, ao ser fundado, em 2007, os 
orientandos e colegas dos dois programas 
de Pós Graduação nos quais atua o Prof. 
Dr. José Otávio Aguiar. Com o tempo, veio
a valorosa contribuição de outros colegas 54 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3607319774056365
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pelo Brasil, bem como de numerosos 
orientandos de programas como o PIBIC e
o Probex, do curso de Graduação em 
História da Universidade Federal de 
Campina Grande. Hoje o grupo conta com 
a direção dos Professores José Otávio 
Aguiar, Juciene Ricarte Apolinário e 
Cristiano Luiz Cristillino. Suas reuniões 
são quinzenais e itinerantes, aproximando 
grupos de discussão na UFCG, nas sedes 
do Ibama, na Universidade Estadual da 
Paraíba, nas ongs ambientalistas etc. 
Transmitidos em tempo real graças aos 
recursos da tecnologia, estes encontros 
são acompanhados por membros 
pesquisadores de todo o Brasil. Em sua 
história, o grupo já conta com uma rica 
produção em livros, artigos científicos, 
Cds, artigos e podcasts que promovem a 
parceria e a interação entre seus 
membros.

292

mcris@unisino
s.br / 
http://www.unis
inos.br / (51) 
3591-1125

O Grupo é espaço de fomento de 
investigações sobre atividades da Cia de 
Jesus nas Américas. Constituímos uma 
rede que agrega instituições em diferentes 
Estados do Brasil, assim como colegas da 
Argentina e de Portugal. Estimulamos a 
participação de alunos e bolsistas, com 
ótimos resultados Temos mantido agenda 
de encontros periódicos que permitem 
discutir de nossas pesquisas, compartilhar 
avanço no conhecimento na área, e 
consolidar vínculos já estabelecidos. 
Desde 2007 o Grupo conduziu STs em 
todos os encontros da ANPUH e desde 
2010 no EIHC. Este último se repetirá 
agora em setembro em Salvador, BA. 
Renovamos assim oportunidade de 
encontrar fisicamente muitos colegas do 
Grupo, trocar experiências e resultados de 
nossos trabalhos. Muitos de nós foram 
também parceiros em obras recentemente 
publicadas. O Grupo mantém uma página 
no Facebook que serve de instrumento de 
publicização de atividades e troca de 
contatos/informações: 
https://www.facebook.com/Grupo-de-
Pesquisa-Je 49 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2785235084237525

379

simonebbs70
@gmail.com / 
(71) 32836237

O Núcleo de Estudos de Linguagens e 
Tecnologias (NELT) desenvolve trabalhos 
que contribuem para a compreensão dos 
fenômenos da linguagem, da comunicação
e das tecnologias, em espaços 
socioculturais que demandam o exercício 
de ações afirmativas. Desenvolve 
trabalhos articulados de pesquisa, ensino 
e extensão na área dos letramentos, das 
tecnologias educacionais e da formação 
de professores. O NELT define-se, 
também, como espaço de interlocução 
entre pesquisas e pesquisadores que 
empreendem estudos em comunidades 
minoritárias e povos tradicionais que, de 
alguma forma, tematizam a linguagem e as 31 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3395945109652599

Página 78 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total

Proximidade
com o Tema Links

tecnologias em suas relações com as 
identidades culturais e com o 
empoderamento das minorias pela 
linguagem.

417

(95) 3621-
3159/luisfelipe.
almeida@ufrr.b
r/http://ufrr.br/in
sikiran/ - 16 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6592610542662475

470

(51) 
33203000/dcm
@pucrs.br

As linhas de pesquisa do nosso grupo 
envolvem investigações que busquem 
analisar associações entre fatores 
genéticos (mutações e polimorfismos), 
ambientais, e doenças que são 
imprescindíveis para o aprimoramento de 
políticas preventivas e terapêuticas, 
adequadas ao panorama populacional 
brasileiro. Muitos genes humanos vêm 
sendo estudados por meio da investigação
de polimorfismos e suas relações com a 
propensão a diversas doenças, entre elas: 
obesidade e hipertensão e doenças 
comportamentais como esquizofrenia, 
depressão, instinto suicida, doença de 
Alzheimer, alcoolismo e adição a drogas, 
relacionadas aos polimorfismos dos 
receptores de neurotransmissores. 
Recentemente, os microRNAs (miRNAs ou
Mirs) surgiram como uma importante 
classe de pequenos RNAs endógenos que
atuam como reguladores pós-
transcricionais da expressão gênica. são 
uma das moléculas reguladoras mais 
importantes que modulam a expressão 
gênica a nível pós-transcricional, tendo 
como alvo mRNAs para clivagem direta ou
pela repressão da tradução. Um grande 
corpo de evidências sugere que os 
miRNAs, tem como alvo oncogenes ou 
genes supressores de tumor, e 
desempenham um papel importante na 
etiologia e patogênese do câncer.O 
desafio atual é identificar diferentes alvos 
que são regulados pelos miRNAs e 
traduzir toda esta informação em 
estratégias terapêuticas que beneficiem 
pacientes com tumores com super 
expressão das proteínas e assim 
desenvolver novas terapias contra o 
câncer.Ainda, a emergência e 
disseminação de mecanismos de 
resistência em bacilos Gram-negativos têm
complicado o tratamento de sérias 
infecções nosocomiais. Os agentes 
antimicrobianos beta-lactâmicos tem 
causado o desenvolvimento de diferentes 
mecanismos de resistência. As aplicações 
de métodos fenotípicos e genotípicos para 
a detecção dos mecanismos e genes de 
resistência e mutações visam contribuir 
para a detecção destes patógenos em 
amostras clínicas, assim como sua 
aplicação no uso racional de 
antimicrobianos. 11 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6743471132060642
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486

(81) 3184-
1318/fabia.lima
@hotmail.com

O Projeto Envelhecimento Populacional de
Pernambuco (PROENP-PE) é um grupo 
constituído por pesquisadores e 
estudantes da Universidade de 
Pernambuco e Secretaria Estadual de 
Pernambuco que atua na área de Saúde 
do Idoso. Este grupo desenvolve pesquisa 
no Estado de Pernambuco na área 
Epidemiologia do Envelhecimento.O 
principal Projeto do PROENP-PE é o 
Projeto Pernambuco: um estudo de coorte 
de base populacional sobre o 
envelhecimento do Estado de Pernambuco
que tem como objetivo identificar O 
PERFIL SOCIOECONÔMICO, 
ASPECTOS DE SAÚDE, QUALIDADE DE 
VIDA, CAPACIDADE FUNCIONAL E 
ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO IDOSO DE PERNAMBUCO. 
Este projeto visa também buscar 
estratégias de promoção da saúde do 
idoso e da proteção aos idosos vulneráveis
e sob risco. 28 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3515841567554005

523

(85) 99987-
8969/pamplona
.luciano@gmail
.com

Avaliação do impacto de novas 
alternativas de controle biológico do Aedes
aegypti, monitoramento do status de 
resistência ao Aedes aegypti aos larvicidas
disponíveis, compreensão do impacto do 
Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) 
para detecção de óbitos por dengue, 
detecção de fatores de risco para 
gravidade por dengue, avaliação da nova 
classificação proposta para dengue pela 
OMS. Algumas dessa ações, além de 
artigos científicos publicados em revistas 
internacionais de alto impacto, tem 
contribuído para mudar políticas públicas 
importantes. 34 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4487089207015201

90

pcbasta@ensp
.fiocruz.br / 
(21) 25982683

O interesse acerca da TB entre as 
populações indígenas no Brasil vem 
crescendo expressivamente nos últimos 
anos, sobretudo após a inclusão dessa 
temática no Manual de Recomendações 
para o controle da Tuberculose. Estudos 
conduzidos pelo nosso grupo de pesquisa 
revelam que as incidências permanecem 
acima das médias nacionais; apontam 
para emergência de casos resistentes às 
drogas; descrevem altas prevalências de 
infecção tuberculosa latente; destacam a 
elevada proporção de adoecimento em 
menores de 10 anos e a concentração de 
casos em regiões de fronteiras 
internacionais, e comprovam padrões de 
transmissão recente nas aldeias 
investigadas. Mais recentemente também 
constatamos o frequente desenvolvimento 
de reações adversas aos medicamentos. 
Nossa objetivo é apresentar resultados 
das pesquisas desenvolvidas nos últimos 
anos em parceria com outras instituições e
com a comunidade a fim de contribuir para
vigilância dos casos de TB registrados nas
aldeias indígenas de nosso país. 32 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5442822692378437
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96

neab@ufrgs.br 
/ 
http://www.ufrg
s.br/deds/nucle
os/neab / (51) 
3308-2919

Relacionado ao Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros, Indígenas e Africanos da 
UFRGS, o grupo de pesquisa é integrado 
por docentes ligados a esse NEAB. Tem a 
intenção de incentivar e promover a 
produção acadêmica de conhecimento 
original nas temáticas negras e indígenas, 
através da orientação, acompanhamento e
apoio ao desenvolvimento ações que 
capacitem estudantes interessados em 
atuar nas áreas de Artes, Ciências Sociais,
Educação, História e Letras a formular 
propostas de investigação e projetos de 
pesquisa com qualidade, pertinência 
teórico-conceitual, densidade analítica e 
capacidade crítica. O objetivo é o 
acompanhamento e orientação qualificada 
para a pesquisa em propostas e projetos 
de investigação apresentados e 
desenvolvidos por estudantes de 
graduação, nas áreas de Artes, Ciências 
Sociais, Educação, História e Letras, 
vinculados às temáticas, problemas e 
perspectivas de estudo dos povos 
indígenas e populações negras. 10 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5328020963036692

111

eviveirosdecast
ro@gmail.com 
/ 
http://www.ppg
asmuseu.etc.br
/ / (21) 
25689642

Este Grupo nasce de um projeto de 1986, 
cujo objetivo era ampliar o conhecimento 
sobre as sociedades indígenas da 
Amazônia e formar recursos humanos. 
Foram defendidas várias dissertações de 
mestrado e teses de doutorado, algumas 
premiadas pela ABA ou pela ANPOCS. 
Seus resultados conduziram a novas 
formulações sobre os sistemas de 
parentesco ameríndios. Permitiu também 
novas formulações sobre os fenômenos da
guerra e do canibalismo, tomados como 
dispositivos de articulação de unidades 
sociais e categorias cosmológicas. Por fim,
levou à elaboração de uma nova teoria 
sobre a etnofilosofia indígena, o 
"perspectivismo", com impacto sobre a 
produção internacional. Seus 
pesquisadores mantêm intercâmbio com 
instituições britânicas (LSE, U. of 
Cambridge, U. of Oxford, U. of 
Manchester), francesas (Nanterre, EHESS,
EPHE, CNRS, Collège de France, Depto 
de Filosofia da U. de Toulouse II). 20 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0783212146913151

206

gislainerecalde
s@gmail.com / 
(67) 99906-
0623

Os estudos desenvolvidos pelo grupo 
visam ampliar as possibilidades de 
observação e construção de indicadores 
sociais, de saúde e nutrição de grupos 
populacionais do Estado de Mato Grosso 
do Sul e o atendimento de demandas 
específicas de comunidades indígenas. As
investigações desenvolvidas possibilitaram
a produção de um banco dados sobre as 
condições de vida, saúde e nutrição de 
comunidades indígenas Terena do Estado 
de Mato Grosso do Sul, disseminando o 
conhecimento resultante em eventos 
científicos, contribuindo com reflexões 
sobre políticas públicas específicas aos 18 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0152326229983187
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povos indígenas locais. Com a inserção de
alunos de pós-graduação e novos 
pesquisadores no grupo, novos projetos 
foram desenvolvidos na área de doenças 
crônicas não-transmissíveis, segurança 
alimentar e nutricional e cultura alimentar. 
Além das pesquisas entre os Teréna e os 
Kaiowá e Guarani, foram desenvolvidos 
Projetos de Extensão na busca da 
competência, valorização e emancipação 
de comunidades indígenas.

234

michael.rolim@
ufrr.br / (95) 
3621-3457 - 6 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9596700936144360

312

aparecida.vilac
a@terra.com.b
r / (21) 2568-
9642

O objetivo geral do laboratório é o estudo 
das transformações experimentadas pelos 
povos indígenas sulamericanos, com 
ênfase no contexto de interação com o 
mundo não-indígena. Nutrido por 
etnografias de longa duração, realizadas 
em diferentes áreas do continente, o grupo
se propõe a desenvolver modelos 
analíticos capazes de relacionar temas da 
etnologia clássica a eventos como a 
cristianização, a monetarização, a 
escolarização e as demais práticas de 
inflexão cultural, de modo a evidenciar 
seus impactos sobre as concepções 
ameríndias de pessoa, humanidade, 
moralidade e ética. Parte das pesquisas 
por nós realizadas já estão disponíveis em 
livros, teses, dissertações, artigos e vêm 
sendo expostas em eventos científicos no 
Brasil e no exterior. Há um investimento 
perene em pesquisa de campo por parte 
de todos os pesquisadores, e intensificado 
entre aqueles que dão início a novos 
projetos. 13 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1727835516611931

407

(48) 
37218210/nepi
antropologia@
gmail.com/ww
w.nepi.ufsc.br

O NEPI foi criado em 23 de abril de 1996 
pelo Prof.Dr.Silvio Coelho dos Santos, 
falecido em 2008. Objetiva o 
desenvolvimento de pesquisas sobre 
povos indígenas e populações tradicionais,
em particular sobre seus saberes, 
condições de vida e estratégias políticas 
de autonomia. Realiza atividades de 
formação e orientação de estudantes de 
graduação e pós-graduação e desenvolve 
projetos de extensão e assessorias 
relativas às questões pesquisadas. O 
NEPI tem contribuído para a realização de 
Fóruns de Debates das Questões 
Indígenas de Santa Catarina e para a 
criação do Conselho Estadual Indígena. 
Atualmente, seus participantes 
desenvolvem atividades de pesquisa e 
extensão em quatro linhas temáticas que 
encontram confluência na trajetória 
acadêmica do fundador do NEPI, pioneiro 
nas investigações antropológicas destes 
temas, como Estado, Desenvolvimento, 
Meio Ambiente, Populações Tradicionais, 
Memória, Acervos e Produção de 
Conhecimento, Organização Social, 23 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1760718028338952
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Educação e Infância Indígena.

408

(63) 3363-
0549/giraldin@
uft.edu.br/http:/
/www.uft.edu.br
/neai

O grupo tem definido cinco linhas de 
atuação: 1)Territorialidades e relações 
interétnicas 2)Educação e Línguas 
Indígenas 3)História Indígena e 
Etnohistória 4)Organização Social e 
Cosmologia 5)Memória, Imagem e Som 
Indígenas. 24 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1221744487800675

424

(21) 2771-
2537/kellyruss
obr@gmail.co
m/www.promov
idefebf.uerj.br

As pesquisas realizadas pelo grupo de 
pesquisa tem conseguido alcançar uma 
boa produção acadêmica, como também, 
ampliar e fortalecer a articulação entre 
diferentes instituições para a definição de 
políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento da educação escolar 
indígena no estado do Rio de Janeiro. 
Integrantes deste grupo de pesquisa são 
representantes de diferentes universidades
e desenvolvem atividades de pesquisa e 
de extensão através de projetos parceiros 
com ou sem financiamento dos órgãos de 
fomento. Foi elaborado um site para 
divulgar essa produção: 
http://www.promovide.febf.uerj.br/index.ht
ml 10 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9036118004191575

425

(04) 
37219714/esth
erjeanbr@yaho
o.com.br/http://
www.cfh.ufsc.b
r/~nessi

A linha de pesquisa "Antropologia da 
Saúde" visa contribuir à teoria e à prática 
na área de saúde coletiva, fornecendo 
bases para o desenvolvimento de um 
modelo de assistência diferenciada. Os 
membros da equipe vêm colaborando com
FUNASA, CISI/CNS, FUNAI, OMS, e 
outras instituições estaduais e municipais 
e ONGs mediante consultorias, cursos 
para profissionais de saúde e agentes 
indígenas, etc. As linhas de pesquisa 
"Xamanismo, Simbolismo e Saberes 
Locais" e "Etnologia Indígena" pretendem 
abordar os mais diversos aspectos das 
culturas/sociedades indígenas (sistemas 
cosmológicos/simbólicos e de 
conhecimento, mas igualmente 
etnohistoria e produções estéticas) como 
saberes, visando contribuir às teorias 
sobre a elaboração e transformação do 
conhecimento nativo e a uma antropologia 
"simétrica" que reflita sobre a nossa 
ciência a partir de saberes "outros". O 
Núcleo participou tem participado em 
projetos de pesquisa dentro do Programa 
INCO-DC da Comissão Europea, junto 
com equipes de outras 4 universidades em
Europa e America Latina. Os 
pesquisadores do NESSI fazem parte da 
rede de pesquisadores em saúde do 
Instituto Nacional de Pesquisa: Brasil 
Plural, em rede com pesquisadores da 
UFAM, UnB, UDESC, UFRJ e UFPA, e 
pesquisadores internacionais de Mexico, 
Suecia, e Colombia. 21 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7226994385747191

426

(21) 3938-
9790/nescliufrj
@gmail.com

O grupo NESCLI investiga as propriedades
das sentenças complexas em línguas 
indígenas brasileiras a partir de quatro 8 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7679421562184534
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perspectivas diferentes: 1) fonética e 
fonologia; 2) sintaxe; 3) semântica e 4) 
processamento. Alguns dos temas em 
investigação pelo grupo incluem 
recursividade de adposições, sentenças 
coordenadas, relativas, nominalizações e 
sistema de referência alternada. As 
línguas investigadas incluem línguas Carib
(Kuikuro, Yekwana), Tupi (Yudja), Jê 
(Maxakali, Karaja e Kaingang) e Mura 
(Pirahã).

433

(96) 3312-
1764/nuphce@
unifap.br/http://
www2.unifap.br
/nuphce

As linhas de pesquisa do NUPHCE 
convergem para os debates sobre os 
marcos teóricos epistemológico que 
sustentam o Curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena - CLII/UNIFAP. 
Assim, buscarão registrar o processo 
histórico da sua institucionalização, suas 
relações com a história das ciências e das 
universidades e ensino superior. Em longo 
prazo, o núcleo tem três metas: 1) Instigar 
a publicação de artigos científicos e livros 
organizados por pesquisadores e 
acadêmicos ; 2) Implantar a Revista do 
Curso Intercultural Indígena da 
Universidade Federal do Amapá, e, 3) 
Fortalecer a história do ensino superior 
indígena no Amapá, com a implantação de
Acervo Digital. 18 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9006074950630362

474

(79) 9999-
9892/lindambie
ntal@yahoo.co
m.br

O referido grupo de pesquisa objetiva 
compreender a dinâmica do cotidiano dos 
povos Indígenas e Populações 
Tradicionais do Brasil sendo a água 
elemento vital, recurso natural imbuído de 
significados em diferentes mitologias, 
religiosidades, povos, arte e culturas. 10 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6239180628925151

491

(63) 3363-
6885/andrede
marchi@gmail.
com

Proporcionar aos professores e alunos do 
curso de licenciatura em ciências sociais 
um espaço formal para a discussão e 
desenvolvimento de projetos de pesquisa 
relativos à Etnologia Indígena da 
Amazônia, entendida aqui de modo amplo,
abarcando linhas de pesquisa em história 
regional, história indígena e do 
indigenismo, relações interétnicas, 
educação indígena, etnobiografias 
indígenas e indigenistas. 7 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3116055399317599

498

(09) 
36212323/luiza
.garnelo@ama
zonia.fiocruz.br
/www.amazoni
a.fiocruz.br

As atividades deste grupo representam um
esforço interdisciplinar para correlacionar 
temas de saúde, ambiente, cultura, 
políticas públicas, condições de vida e 
estratégias para controle de agravos em 
populações indígenas amazônicas e 
outros grupos vulneráveis. Busca-se 
fomentar o diálogo e as ações 
participativas, a integração entre pesquisa 
básica e aplicada no desenvolvimento de 
estudos sócio-antropológicos e 
epidemiológicos e de políticas de saúde 
voltadas para especificidades culturais e 
ambientais dos grupos investigados.O 
grupo busca produzir conhecimentos sobre
as relações entre cultura, ambiente, 35 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6346326693637011
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situações de saúde, condições de vida e 
de vulnerabilidade das populações 
indígenas amazônicas e outros grupos 
regionais. Os produtos do trabalho dos 
pesquisadores contribuem para 
sistematizar informações científicas que 
favoreçam o monitoramento das políticas 
públicas de saúde e as lutas dos 
movimentos sociais para a melhoria de 
condições de vida de populações 
amazônicas.

75

nabaia1960@g
mail.com / 
www.uesb.br / 
(07) 35262669

Os membros deste grupo são em sua 
maioria docentes de diversas áreas do 
conhecimento. Vale ressaltar que este 
grupo de pesquisa articula-se para 
promover ensino e extensão contribuindo 
para implantação da lei 10639/2003 e 
11645/2008. São dois os cursos de 
extensão. "Educação e Culturas Afro-
brasileiras" e "Didática para o ensino de 
História e Culturas Africanas" Também 
oferecemos um curso de pós Graduação 
Lato Sensu em "Antropologia". Estes 
cursos visam estudar acerca de pesquisas 
realizadas sobre o legado Africano, em 
especial, nas regiões do Sudoeste e Sul 
da Bahia. Além dos cursos, propomos 
anualmente dois encontros um deles em 
março "Encontro de Combate à 
Discriminação Étnica" e o outro em 
Novembro "Semana de Educação da 
Pertença Afro-Brasileira" Nesta ocasião 
são apresentados os trabalhos de 
pesquisas de docentes e discentes 
participantes do grupo de pesquisa em 
GTs. No ano de 2008 o evento de 
novembro em sua IV edição realizou o I 
Encontro Estadual de Educação e 
Relações Étnicas com financiamento da 
FAPESB- Fundação de Amparo a 
Pesquisa do Estado da Bahia e do 
MEC/SESU/UNIAFRO. Neste encontro 
contamos com a participação de 1200 
participantes. Em 2009 além dos cursos 
iniciados em março durante o V Encontro 
de Combate a Discriminação Étnica em 
Novembro realizamos a V Semana de 
Educação da Pertença Afro-brasileira com 
financiamento interno da UESB e 
parceiros. Em 2010 iniciamos nossos 
cursos em março, durante o VI Encontro 
de Combate à Discriminação ètnica e 
atualmente estamos nos preparativos para
o II Encontro de Educação e Relações 
Étnicas, VI Semana de Educação da 
Pertença Afro-brasileira e I Encontro de 
Educação Popular e Sustentabilidade que 
acontecerá de 16 a 20 de novembro. Na 
ocasião estaremos discutiindo e 
apresentando as pesquisadas realizadas 
por discentes e docentes do grupo de 
pesquisa. 55 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0828767014205378

79
leia@uems.br /
www.uems.br / 

O grupo congrega pesquisadores dos 
cursos de graduação e pós-graduação da 27 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5976014106223354
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(67) 3901-4608

Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul; da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul e da Universidade Federal 
da Grande Dourados, articulando-se a 
outros Centros de referência em pesquisa 
e documentação no país e no exterior. Sua
principal preocupação é difundir as 
informações coletadas e publicar as 
pesquisas desenvolvidas por seus 
membros em livros e revistas 
especializadas, bem como fomentar o 
debate teórico metodológico, trazendo a 
público, em seminários, reuniões 
científicas e congressos nacionais e 
internacionais, os resultados parciais e 
finais de suas pesquisas. A produção 
acadêmica do grupo centra-se nos 
resultados das investigações realizadas no
Estado de Mato Grosso do Sul, com as 
seguintes temáticas de estudo: cultura e 
escolarização das populações indígenas e 
afro-brasileiras; cultura e escolarização 
sobre as questões do homoerotismo; 
escolarização e educação do campo; 
educação especial, cu

91

nascimentojmn
@hotmail.com.
br / 
http://www.morf
ologiaciencia.c
om/ / (63) 
98498-3813

O desenvolvimento de ações de educação 
e promoção da saúde em comunidades 
indígenas e quilombolas apresenta-se 
como um desafio, uma vez que o respeito 
às diversidades e costumes culturais é o 
primeiro passo para uma boa 
resolutividade dos meios de ação, onde 
iremos orienta-los a respeito da prevenção
de agravos que possam comprometer a 
própria saúde. Este grupo de pesquisa é 
atuante principalmente nas aldeias da 
Tribo Xerente e assentamentos de 
Quilombos em Santa Tereza-TO, com o 
objetivo central de promover ações em 
educação em saúde, sendo elas por meios
de palestras e realização de exames. O 
desenrolar destas ações será a partir do 
reconhecimento e apresentação das 
comunidades que serão visitadas, para 
que assim as atividades de educação em 
saúde possam ser estabelecidas após um 
vínculo entre ambas às partes e com 
posterior estudo dos resultados e 
apresentação dos mesmos ao grupo. Com 
isso podemos identificar que ações se 
tornam necessárias para a promoção da 
saúde nesta comunidade. 6 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3733593945776007

93

betac@elo.co
m.br / 
http://multicultu
ral.ufma.br / 
(98) 3272-8352

Diante da multiculturalidade que 
caracteriza os estados modernos, os 
governos têm proposto diversas políticas, 
objetivando uma sociedade homogênea, 
cultural e politicamente. Essa tentativa não
tem sido bem sucedida e movimentos 
sociais voltados para a conquista de 
direitos diferenciados de cidadania, 
eclodem, cotidianamente. São movimentos
de carater nacionalistas, étnicos e de 
grupos que, no interior de uma mesma 
cultura, sentem-se excluídos. O Brasil, a 41 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9183459727227873
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cada dia vê-se diante de pressões de 
diferentes grupos que reivindicam 
cidadania diferenciada, ou seja, direitos de
cidadãos que se sentem diferentes dos 
demais cidadãos brasileiros. Face a essa 
realidade, o Brasil tem modificado suas 
políticas públicas, especialmente aquelas 
destinadas às populações indígenas. 
Grandes alterações estão sendo propostas
e nenhuma reflexão foi feita, ainda, sobre 
o significado dessas novas políticas e das 
formas como estão sendo implementadas. 
Esse grupo propõe-se a articular 
pesquisas que investigam

101

aguiarmarias@
gmail.com / 
(06) 35211160

Publicação de artigos científicos e 
elaboração (com os interessados) de 
materiais didáticos para comunidades 
indígenas falantes de línguas Páno. 4 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5374317360743131

121

onilda.sanches
@ufms.br / 
www.ufms.br / 
(67) 32410318

O grupo de pesquisa volta-se para as de 
questões sobre usos e ensino de línguas 
em contextos bidialetais, bilíngües e 
multiculturais: contextos indígenas, 
imigrantes, de fronteira, comunidades de 
surdos, escolas bilíngües de elite, 
relacionados ao multiculturalismo do 
Estado do Mato Grosso do Sul. Assim, 
entendemos que há uma diversidade de 
estudos a serem feitos nessa região 
contemplando aspectos da linguagem, da 
língua, do ensino de línguas e da cultura 
regional. Diante disto, a atenção deste 
grupo,além da pesquisa na área de Letras 
e Linguistica, contempla o intercâmbio com
outras áreas do conhecimento, para que 
se possa alavancar pesquisas 
promovendo o desenvolvimento da 
formação de professores de línguas para 
os contextos de bi/multilingüismo e 
multiculturalismo caracterizado pela 
relação entre a língua portuguesa e as 
línguas indígenas 
locais(Guarani,Terena,Kadiwéu,Kinikinau,
Guató)e ainda a relação língua portuguesa
e língua espanhola na fronteira Brasil-
Paraguai e Brasil-Bolívia 16 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9902718955109281

128

leandro.jesus
@uniceub.br / 
(06) 8290-6227

I - Promover a capacitação de 
Pesquisadores e Extensionistas; II - 
Levantar dados de pesquisa para 
publicação de e, em periódicos, como 
meio de divulgação de resultados de 
estudos e pesquisas desenvolvidas pelo 
GEAB-UniCEUB; III - Promover a 
realização de atividades de extensão - 
seminários, conferências, painéis, 
simpósios, encontros, palestras, oficinas, 
cursos de extensão e de pós-graduação e 
exposições; IV -Fazer intercâmbio dos 
resultados de pesquisas e publicações 
com as comunidades internas e externas 
ao UniCEUB : escolas, comunidades 
negras rurais e/ou urbanas, movimentos 
sociais, bairros, instituições públicas e 
privadas; V -Motivar e desenvolver 
métodos de pesquisas com abordagens 10 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2691967132625368
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multi e interdisciplinares; VI - 
Disponibilizar, via publicações, a produção 
do GEA-UniCEUB, para toda a 
comunidade acadêmica ou não acadêmica
(interna e externa).

142

eremites.br@g
mail.com / 
https://www.fac
ebook.com/gen
tis.rede / (53) 
99902-5751

GENTIS, palavra que em latim significa 
"gentes" ou "povos", é um grupo inter, 
multi e transdisciplinar de estudos, 
pesquisas e ações constituída por 
arqueólogos, etnólogos, historiadores e 
profissionais de áreas afins dedicados a 
temas relativos à etnicidade, cultura 
material, historicidade, memória social, 
territorialização, direitos humanos e 
patrimônio cultural de povos indígenas e 
populações tradicionais na América do Sul. 19 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3542623435435173

222

mcfrfon@gmail
.com.br / 
http://fae.ufmg.
br / (31) 
34095329

Os projetos desenvolvidos pelo grupo 
caracterizam-se pela análise de condições 
e práticas de letramento, que mobilizam 
conceitos, procedimentos ou princípios 
relacionados ao conhecimento 
matemático, tomado como produção 
cultural. Essa perspectiva de análise tem 
demandado uma ampla discussão em 
torno dos conceitos de letramento, 
alfabetismo e numeramento, bem como 
sobre possibilidades e limites de sua 
adoção em investigações no campo da 
Educação Matemática. Vinculado à linha 
de pesquisa Educação Matemática do 
Programa de Pós-graduação em 
Educação: Conhecimento e Inclusão 
Social da UFMG, o grupo atende à 
necessidade de articulação entre projetos 
de pesquisa que tematizam relações entre 
práticas matemáticas e letramento, em 
especial, em contextos de Educação de 
Jovens e Adultos, Educação do Campo, 
Educação Indígena e Educação 
Profissional. Em 2016, montamos um 
banco com mais de cem episódios 
flagrados em diversos contextos de EJA, a
ser disponibilizado a pesquisadores e 
formadores. 18 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5842176423457189

320

suzilima@letra
s.ufrj.br / 
sepelab.wordpr
ess.com / (21) 
3938-9790

O laboratório de Semântica e Pragmática 
Formais e Experimentais da UFRJ (SEPE-
Lab) é coordenado por Suzi Lima. Nós 
trabalhamos em quatro grandes áreas de 
pesquisa: 1) Aquisição da linguagem e 
desenvolvimento cognitivo; 2) Semântica e
pragmática experimentais; 3) Semântica e 
pragmática formais e interfaces e 4) 
Linguística experimental e línguas 
indígenas. No momento, os membros do 
laboratório estão trabalhando sobre os 
seguintes temas: 1) Estudos sobre 
contagem e medida: sintagmas de 
recipiente (copos de água/sacos de arroz),
sintagmas de medida (quilos de arroz/litros
de água), partitivos (dois pedaços de 
carne) e numerais); 2) Implicaturas 
(implicaturas assiciadas a conectores 
lógicos e quantificadores); 3) 
Distirbutividade (quantificadores, 5 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9113914209408849
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distributividade parcial e sintagmas 
preposicionais) e 4) Interpretação dos 
nomes (distinção contável-massivo e 
coerção).

326

sandracristina
@uems.br / 
uems.br/lappe
ma / (67) 3251-
6606

SOUZA, Sandra Cristina - Mitologia e 
representações sobre a imagem da 
natureza pantaneira pela população 
indígena Terena, Estágio Pós-Doutoral na 
University of California - Berkeley, Bolsa 
CAPES número 32815-2013. SOUZA, 
Sandra Cristina - Mitologia e 
representações sobre a imagem da 
natureza pantaneira pela população 
indígena Terena, Artigo Completo 
apresentado no XI Congresso 
Internacional de Direitos Humanos, UFMS,
2014, ISSN 2178-7174 SOUZA, Sandra 
Cristina & PAULO FILHO, EMILIO - 
Eldorado de Além-Mar: O cotidiano de 
imigrantes brasileiros na Bay Area de San 
Francisco - EUA, Artigo Completo 
apresentado no XI Congresso 
Internacional de Direitos Humanos, UFMS,
2014, ISSN 2178-7174 I SEMINÁRIO 
SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO 
INDÍGENA, Unidade Uems- Jardim, 15 e 
16/05/2016 9 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8846561227123038

339

crenac@gmail.
com / 
http://www.letra
s.ufmg.br/CMS/
index.asp?
pasta=indigena
/ (31) 3409-
5122

O grupo Literaterras desenvolve projetos 
editoriais e pesquisas sobre escrita, leitura,
tradução, edição e educação intercultural . 
Garante a transdisciplinaridade em suas 
pesquisas integrando diversas áreas do 
conhecimento, saberes e o caráter 
intersemiótico das práticas culturais. São 
objetos de suas pesquisas as relações 
entre imagem, voz e letra; mito e história; 
criação poética e memória; escrita e terra. 
Através da pesquisa com representantes 
de sociedades indígenas e afro-
descendentes, os diversos caminhos para 
o conhecimento têm sido objeto de 
investigação, inclusive as práticas 
xamanísticas, as mitografias e 
textualidades. O grupo se propõe a unir 
esforços na abertura de novos horizontes 
para os estudos literários, contribuindo 
para a criação de novas linhas de 
pesquisa nas universidades em que atuam
seus membros, relacionadas à literatura 
como experiência.Desenvolve a pesquisa 
coletiva "Textualidades extra-ocidentais", 
envolvendo comunidades e pesquisadores
indígena 33 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1748592020321031

366

allenelage@ya
hoo.com.br / 
http://observato
rioufpecaa.blog
spot.com.br / 
(81) 3136-0694

Este Grupo se traduz num espaço de 
produção do conhecimento denominado 
Observatório dos Movimentos Sociais na 
América Latina onde estão presentes a 
pesquisa, extensão e o ensino numa 
abordagem inter e transdisciplinar sobre a 
educação e as lutas sociais 
emancipatórias de grupos e movimentos 
sociais populares no âmbito da América 
Latina. As temáticas de investigação são: 
a) Ciência, Produção do Conhecimento e 29 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8829387464681017
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Feminismo; b) Educação do Campo, 
Indígena e Quilombola na América Latina; 
c) Educação e Movimentos Sociais 
Populares na América Latina; d) Educação
em Direitos Humanos, Memória e Verdade
na América Latina; e) Educação, Estudos 
Pós-coloniais e América Latina; e f) 
Educação, Gênero e Sexualidades na 
América Latina; As nossas repercussões 
são produzidas por meios de projetos de 
pesquisa financiados pelo CNPq, 
orientação de mestrado e doutorado, livros
com comitê editorial, artigos em periódicos
indexados, participação em encontros 
científicos no Brasil, América Latina e 
Europa.

394

(53) 99173-
4224/cassiane
paixao@outloo
k.com

O NEABI FURG possui como público 
primário os graduandos interessados na 
difusão da pesquisa, ensino e extensão 
relacionada às Ações Afirmativas, em 
especial os estudantes provenientes de 
escola pública, reserva de vagas, 
indígenas, quilombolas e afro-
descendentes, de forma a auxiliar na 
formação qualificada e geração de renda. 
Como público secundário, o NEABI-FURG 
procura conectar-se com os movimentos 
sociais, escolas da rede pública, 
comunidades tradicionais e outras 
modalidades de expressão social 
relacionadas aos temas das ações 
afirmativas. - Desenvolvimento de 
pesquisas na área étnico-racial; - 
Formação de professores, da educação 
básica e educação superior; - Pesquisas 
com clubes sociais negros, bem como os 
referenciais de negritude e a identidade 
construída pelos movimento negro. 6 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6322481378240754

397

(97) 
34155677/renil
daaparecidaco
sta@gmail.com

A compreensão da construção das 
relações étnico-raciais no contexto do 
Brasil e, da Amazônia com vistas a 
superação do processo de exclusão e 
desigualdades sócio educacionais dos 
povos indígenas e negros. 18 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6594079237499754

434

(88) 3677-
7858/mariana_
albuquerque@
uvanet.br - 3 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7449578569779704

450

(67) 
35093750/prof
essoraisabelles
antos@gmail.c
om/www.ufms.
cptl.br

As pequisas visam verificar a atuação do 
Estado brasileiro no tratamento e proteção 
dos direitos dos grupos sociais 
vulneráveis, tidos também como minorias 
hipossuficientes, não em função numérica,
mas em razão de sua não dominância 
dentro da sociedade brasileira, com alusão
os negros, as mulheres, e comunidades 
indígenas como base em normas internas 
e internacionais, tendo por escopo detectar
quais os problemas que permeiam os 
citados grupos buscar soluções jurídicas 
de proteção, inclusive mediante políticas 
públicas. 12 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5520189529892793

479 (62) 3521- O grupo de pesquisadores vinculados ao 4 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
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1866/smariapi
mentel@yahoo
.com.br

programa de Documentação de Saberes e 
Línguas Indígenas - PRODOCSLIN-, do 
Núcleo Takinahaky de Formação Superior 
Indígena, da Faculdade de Letras, da 
Universidade Federal de Goiás, tem por 
meta continuar com as ações de 
documentação das línguas e saberes 
indígenas promovidas pelos 
pesquisadores indígenas e não indígenas. 
O estudo conta, além do projeto de 
¿Documentação de Saberes e Língua Iny, 
com a base de dois projetos de extensão, 
ensino e pesquisa: (1) Educação e Cultura 
Indígena Maurehi, que se desenvolve na 
aldeia de Buridina, no município de 
Aruanã-GO; e (2) Saberes Indígenas na 
Escola. Este último conta com os 
pesquisadores da REDE SIE formada 
pelas universidades: UFG, UFT e UFMA. 
Suas ações priorizam a documentação de 
saberes da oralidade nas línguas 
indígenas. grupo/0120320694331604

481

(71) 8782-
3676/patricia@
inclusaodahora
.com.br/http://in
clusaodahora.c
om.br/

O PROGEI começou em 2013 e o seu 
objetivo principal é formar pessoas 
interessadas na inclusão. Aqui tudo que 
existe de pesquisa está colocado para 
contribuir com a formação do homem-
sujeito-pessoa. Vários cursos já foram 
oferecidos, tais como Braille, 
Libras,Deficiência Visual, buscando uma 
ligação com a pesquisa para fortalecer a 
formação. O Fórum Educação Inclusiva 
para os povos Indígenas da Bahia é um 
dos grandes destaques do PROGEI, onde 
em função de pesquisas realizadas com os
povos indígenas as discussões foram 
sintetizadas na organização deste Fórum 
que visava a formação dos dirigentes 
indígenas para o trabalho com os indios 
com deficiência. 10 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1555917986134730

484

(44) 
30114670/lucio
.tadeu@pq.cnp
q.br/http://www.
uem.br/~lae/

Propostas de investigação interdisciplinar 
tornaram-se corriqueiras no meio 
acadêmico brasileiro nas últimas duas 
décadas, todavia, ações efetivamente 
interdisciplinares continuam bastante 
raras. Muitos pesquisadores procuram 
explorar questões e noções advindas de 
diferentes áreas, mas por trabalharem 
isolados, não tem como evitar momentos 
de confusões conceituais ou de 
superficialidade na coleta, na organização 
e na análise dos dados. Uma das 
alternativas para superar tais situações 
reside na prática coletiva interdisciplinar, 
ou seja, diferentes pesquisadores 
concorrendo para o diálogo comum a partir
de suas competências específicas. Assim, 
o Programa Interdisciplinar de Estudos de 
Populações - Laboratório de Arqueologia, 
Etnologia e Etno-história se propõe a 
pesquisar as relações dos povos não-
ocidentais entre sí e com as sociedades 
envolventes no âmbito do cone sul 
americano, entendendo que dessa forma 24 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5050156453526779
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podemos contribuir com significativos 
aportes para o desenvolvimento científico

32

cema@usp.br /
www.usp.br/ce
ma / (11) 3091-
3760 - 22 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2568533243328424

42

virgilioalm@un
b.br / 
www.let.unb.br/
lea / (61) 3107-
7604

A pesquisa desenvolvida irá produzir 
conhecimentos relevantes para as áreas 
de ensino de língua estrangeira 
(particularmente inglês e espanhol), como 
para a área de tradução e interpretação. 15 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4818700692011993

49

cosmopoliticas
uff@gmail.com
/ 
www.cosmopoli
ticas.uff.br / 
(21) 2629-2864

Cosmopolíticas é um núcleo de pesquisas 
de antropologia e etnologia indígena que 
se propõe a articular experiências 
etnógraficas distintamente situadas, a fim 
de promover conexões transversais entre 
movimentos minoritários, tradições de 
pensamento ameríndias, afrobrasileiras, 
antropológicas e filosóficas. Pretendemos 
criar uma reciprocidade de perspectivas 
entre essas práticas de sentido e regimes 
de diferença, envolvendo-nos assim em 
uma tarefa de aprofundamento das 
consequências que as discussões 
recentes de antinomias antropológicas 
como natureza e cultura ou ontologia e 
epistemologia têm para o desenvolvimento
de modelos etnográficos mais afins às 
intenções de uma antropologia simétrica. 38 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1803706200184996

58

lilianmbp01@g
mail.com / (75) 
3161-8245

O Grupo de Pesquisa Desenvolvimento 
Humano e Processos Educativos (DEHPE)
tem o objetivo de investigar as relações 
entre os fatores de risco e as 
potencialidades de desenvolvimento 
humano na sociedade contemporânea. 
Algumas alternativas são encontradas 
pelos próprios sujeitos ou oferecidas por 
instituições como escola, agentes 
comunitários e centros de saúde. No 
momento estamos examinando as 
características da produção acadêmica na 
área de Educação Infantil. Além dos temas
paralisia cerebral e desenho. Os membros 
do grupo de pesquisa têm participado de 
reuniões científicas, com apresentação de 
trabalhos, o que tem contribuído para a 
formação dos pesquisadores e 
socialização do conhecimento. Alguns são 
bolsistas de iniciação científica outros 
alunos de pós-graduação. 18 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7769258884715342

62

clapez@museu
-goeldi.br / 
http://www.mus
eu-
goeldi.br/portal/
/ (91) 3266-
7667

A Grande Amazônia ou Pan-Amazônia, 
nos últimos cinquenta anos, têm sido 
cenário de diversos processos de grande 
impacto para os ecossistemas e as 
populações que nela habitam. A expansão 
da fronteira agrícola, desencadeada pelos 
processos de colonização, trouxe novos 
atores sociais, portadores de outras 
mentalidades e estilos de vida que 
contribuíram a transformar o panorama 
das relações interétnicas e intersocietárias,
as formas de apropriação e uso dos 
recursos naturais e, em consequência, o 16 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5150722609647750
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caráter dos conflitos territoriais. 
Associados a estas novas dinâmicas 
socioculturais surgem movimentos sociais 
que, fundamentados em diversos critérios 
identitários, contribuem para a 
transformação do cenário sociopolítico 
regional, nacional e internacional. O 
objetivo deste grupo de pesquisa é 
analisar compreender estes processos 
socioculturais contemporâneos em 
diversos cenários da Amazônia legal 
brasileira, mas também no âmbito da Pan-
Amazônia, especificamente aqueles 
relacionados com a amp

141

joaofg@ufpa.br
/ 
http://www.lgh
m.ufpa.br / (09)
32017843

As investigações científicas realizadas 
pelo grupo de genética humana e médica 
têm contribuído para a obtenção de dados 
importantes para (i) a caracterização da 
estrutura genética e das afinidades intra e 
intercontinentais das populações 
indígenas; (ii) resgatar a história biológica 
do componente africano na região; e (iii) 
analisar com mais detalhes o processo de 
miscigenação que resultou nas populações
humanas da Amazônia. São proeminentes 
os estudos de ancestralidade genômica 
em populações brasileiras, e na área de 
genética humana e médica tem destaque 
os estudos com doenças crônicas não 
transmissíveis, doenças transmissíveis, 
doenças genéticas como 
hemoglobinopatias hereditárias, fibrose 
cística, hiperplasia adrenal congênita e 
polimorfismos genéticos eritrocitários 
(deficiência de G-6-PD e grupo sanguíneo 
Duffy). O grupo também tem atuação 
destacada no diagnóstico de 
cromossomopatias, via SUS, e participa 
das fases II e IV do programa de triagem 
neonatal no estado do Pará. 27 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6561214516649808

183

pesquisadores
defronteira@ya
hoo.com.br / 
http://campusa
nanindeua.ufpa
.br/ / (91) 3201-
3069

1- Realização do "Encontro internacional 
Fronteiras, História e Identidades" entre 23
e 26 de outubro de 2012 na cidade de 
Bragança-Pará. 2- Publicação do livro. 
BRITO, Adilson J. I.; ROMANI, Carlo; 
BASTOS, Carlos Augusto. Limites 
Fluentes: Fronteiras e Identidades na 
América Latina (Séculos XVIII-XXI) - ISBN 
978-85-8042-678-6. 3- Publicação do livro:
ROMANI, Carlo: Aqui começa o Brasil. 
Histórias das gentes e dos poderes na 
fronteira do Oiapoque - ISBN 978-85-8273-
374-5. 4- Realização do Encontro 
Internacional "Amazônia: Fronteiras em 
Movimento", 20 a 22/05/2014, Macapá-AP.
5- Publicação do livro: CARDOSO, Alírio; 
BATOS, Carlos Augusto; NOGUEIRA, 
Shirley Maria Silva. História Militar da 
Amazônia: Guerra e Sociedade (Séculos 
XVII-XIX) - ISBN 978-85-444-0234-4. 31 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9530761303487194

186

dennymoore5
@gmail.com / 
http://www.mus
eu-goeldi.br / 

Pesquisa: O grupo desenvolve pesquisas 
linguísticas descritivas e teóricas a 
respeito das línguas indígenas da 
Amazônia em todos os seus aspectos, 22 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9743881084067315
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(91) 3217-6014

especialmente fonologia, morfologia, 
sintaxe, linguística diacrônica e as 
relações entre linguagem, sociedade e 
cultura. As pesquisas enfatizam a coleta 
de dados originais de várias línguas, com 
foco nas famílias Tupi. As pesquisas 
linguísticas desenvolvidas abrangem 
várias correntes teóricas: chomskyana, 
funcionalista, gramática léxico-funcional, 
lingüística integracional e outras. 
Treinamento: Para suprir a falta de 
pesquisadores, os membros do grupo se 
empenham na formação de futuros 
lingüistas. No MPEG, oferece-se 
treinamento em pesquisa de línguas 
indígenas através de estágio, bolsas IC, 
aperfeiçoamento e DCR; 23 bolsistas do 
programa já ingressaram em programas 
de pós-graduação: 17 obtiveram título 
PhD, 14 no exterior. Documentação: Em 
face à situação precária das línguas 
indígenas o seu registro e manutenção é 
uma prioridade.

190

beatriz.paiva@
ufsc.br / 
www.iela.ufsc.b
r / (48) 3721-
6514

O Grupo tem produções em projetos de 
pesquisa e extensão, com teses e 
dissertações defendidas, livros com 
resultados de projetos publicados. 
Desenvolvemos grupos de estudos 
regularmente, com atividades semanais, 
bem como seminários públicos para 
aprofundamento dos temas e debates com
especialistas. O projeto de extensão 
"inclusão digital indígena"alcançou 
premiações de suas produções 
audiovisuais, ganhando difusão e 
reconhecimento altamente relevantes. 16 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3390573969315634

227

mlmgeo@terra.
com.br / (03) 
3229-3106

Inicialmente este grupo de pesquisa tenta 
resgatar a presença da UFJF na Amazônia
Ocidental, através de seu Campus 
Avançado em Tefé, no estado do 
Amazonas. Para tanto realiza o tratamento
do arquivo sobre a atuação da UFJF ao 
longo da existência do Projeto Rondon. 
Paralelamente desenvolve pesquisa ligada
à organização e gestão do território de 
unidades de conservação na região de 
Tefé e analisa a importância da função 
urbana da Amazônia Ocidental, em 
especial as cidades de fronteira 
internacional. Participação de Maria Lucia 
Pires Menezes no III Colóquio de 
Geocrítica como texto: TRABALHO E 
TERRITÓRIO: AS MISSÕES CATÓLICAS 
NO INTERIOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS- BRASIL, Barcelona, maio de
2002. Doutoramento de Maria Lucia Pires 
Menezes, na Universidade Federal do Rio 
de Jnaeiro, com a tese: ATALAIAS DA 
NAÇÃO: CIDADES E AÇÃO 
MISSIONÁRIA NA BORDA DA 
AMAZÔNIA.Junho de 2002. Publicação do
texto: GESTÃO GEOGRÁFICA E 
TERRITORIAL DOS VALES DO 
AMAZONAS. In: Lima, Antonio Carlos de 8 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7600520313881910
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Souza - Gestar e Geerir, Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2002. Pp. 200-228. 
Participação de Maria Lucia Pires 
Menezes, como membro organizador no 
VII Colóquio de Geocrítica em Santiago do
Chile, maio de 2005, com o texto AS 
CIDADES DO ACRE: AS CIDADES E OS 
PODERES. Em 2006 o grupo foi 
encarregado de proceder a Leitura Técnica
do Plano Diretor Participativo do município 
de Sena Madureira no Acre. Participação 
de Maria Lucia Pires Menezes, como 
membro organizador e como palestrante 
do IX Colóquio de Geocrítica em Porto 
Alegre a ser realizado em maio de 2007. 
Participação de Maria Lucia Pires 
Menezes no IX Encontro Nacional da 
ANPUR e ser ealizado em Belém do Pará 
em maio de 2007.

238

rafaelsanto@u
nifesspa.edu.br
/ (91) 98033-
0573

O grupo de pesquisa tem como intuito o 
debate acerca da Consciência Histórica e 
o Ensino de História na Amazônia, 
refletindo sobre a importância de se 
pensar a disciplina História e as relações 
entre teoria e ensino. Procura realizar o 
debate acerca da História e seus usos na 
vida prática. 7 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5474894905742723

251

lbarros@ufpa.b
r / 
www.ica.ufpa.b
r/ (09) 
32017969 

A pluralidade cultural amazônica, 
juntamente com sua riqueza hídrica e 
biodiversidade, têm sido tema de estudos 
em todas as áreas do conhecimento 
científico. O GPMIA tem como objetivo 
realizar pesquisas sobre música na 
Amazônia tendo como suporte analítico a 
percepção de música como cultura de 
modo possibilitar uma compreensão da 
diversidade musical da região, além de 
realizar estudos e pesquisas sobre a 
música no Pará, com enfoque histórico, de
modo a desenvolver, mais do que a 
descrição dos fatos, a construção dessa 
história embasada numa percepção crítico-
reflexiva contextualizada. Nesse sentido, o
GPMIA constitui-se um espaço de 
investigação científica, debate e produção 
de conhecimento. Esse conhecimento 
deve ser permanentemente socializado, de
modo a contribuir para a compreensão da 
realidade das práticas musicais locais em 
suas diversas modalidades, contextos, 
técnicas, materiais e modos de 
transmissão e aprendizagem. 29 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1492979325127751

264

lunaka@ufpa.b
r / (91) 
32018415

Convênio MMA/UFPA(NPADC), a partir de
dezembro de 2006 (registrado na UFPA 
pela Portaria 16/2007/CCB)e a partir de 
2010 lotado no Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB-UFPA). Realizamos ações 
na área de Educação Ambiental, com as 
seguintes atividades, desenvolvidas fora e 
dentro da Sala Verde, tais como: 1) 
CENTRÃO (Igreja Santo Antonio de 
Lisboa) 2) Sala de Leitura, apoiada pelo 
BNDES e por particulares, contempla 
crianças carentes do entorno da igreja, 16 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6358671720794591
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além de atividades de "contar histórias, 
temos bate-papos e vídeos na área de EA;
2) entorno do PAB (ações e oficinas, tendo
como clientela os moradores do entorno 
do Parque); 3) Na UFPA com o objetivo de
desenvolver atividades com a comunidade 
(alunos, professores, técnicos-
administrativos, vendendores ambulantes 
e do "veropezinho" do campus do Guamá 
com objetivo de melhoria de qualidade de 
vida, através: 1) da sensibilização da 
comunidade ministrando palestras; 2) de 
mutirão comunitário, para recuperar as 
nascentes; 5) do auxílio par

282

arturci@uol.co
m.br / 
http://www.larc.
ufsc.br / (48) 
3721-9249

O grupo de pesquisa é formado por 
docentes e discentes, que se propõem a 
pesquisar e a discutir a temática das 
Religiões e das Religiosidades, sob o viés 
da História. Nos trabalhos de investigação 
e nas discussões, o grupo enfoca a 
temática em apreço, colocando em 
evidência suas interfaces culturais e 
sociais. O grupo propõe uma contribuição 
para a historiografia, através da publicação
de suas discussões e pesquisas, bem 
como da organização de eventos, capazes
de reunir seus pesquisadores. Parte do 
grupo já reuniu-se em eventos científicos 
anteriores como os III e IV Encontros do 
GT História das Religiões e das 
Religiosidades, XXVI Simpósio Nacional 
de História (ANPUH).Igualmente, parte 
desses pesquisadores já desenvolveu 
publicações conjuntas e pretende 
intensificar a parceria nesta direção. 14 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3046215300800837

290

raquelsalimeno
@yahoo.com.b
r / (34) 3236-
0485

O grupo Interculturalidade e Poéticas da 
Fronteira justifica-se pela grande demanda
de estudantes e pesquisadores 
interessados em pesquisar objetos de 
estudo que estão para além dos sistemas 
de legitimação da arte ou em zonas 
disciplinares fronteiriças na cidade de 
Uberlândia. Destaca-se que conceito de 
interculturalidade transcende as diferenças
étnicas e se relaciona com uma 
diversidade de concepções e usos da arte;
permite compreender produções visuais 
numa perspectiva da estética pragmática 
que permite pensar a arte a partir das 
experiências estéticas, (por vezes 
desajustadas à concepções de arte 
hegemônicas e a margem das instituições 
de disseminação da arte). Entre 2010 e 
2014 os membros das linhas do grupo 
organizaram e participaram de diferentes 
exposições coletivas ( Uberlândia/São 
Paulo/ Macapá/ Istambul), lançaram dois 
material didático: contadas 
desenhantes/coletivos desenhantes 
( 2010) e visualidades étnicas (2014), 
publicaram artigos internacionais (ICOM-
2013) 17 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9332178520848460

341
alexandrinodes
ouza@hotmail.

Pesquisar gêneros, temas e autores da 
literatura francesa de diversas épocas, 8 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4497483391764919

Página 96 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total

Proximidade
com o Tema Links

com / (83) 
8816-0550

bem como aspectos da cultura e 
sociedade francesas, a fim de contribuir 
para um melhor conhecimento das 
questões estudadas, buscando difundir os 
resultados que se pretende obter junto às 
comunidades universitária e científica e à 
sociedade. Objetiva-se também criar um 
ambiente propício à discussão e reflexão, 
favorecendo o desenvolvimento dos 
pesquisadores envolvidos e o estímulo a 
novas vocações científicas.

344

perci@unb.br / 
http://disciplina
s.universidade
virtual.br / (61) 
33072290

1) Ampliação da base institucional de 
intercâmbio de experiências entre 
pesquisadores de diversas cidades 
brasileiras renovando a relação 
interinstitucional com a EMESCAM, UFES 
e UFRJ, via os seguintes mecanismos: 
encontros locais e ou regionais, nessas 
cidades, contatos através da rede 
DATALOCUSS, eventos LOCUSS de 
âmbito nacional, e da revista Quintas 
Urbanas; 2) Apoio a instalação de núcleos 
de pesquisa sobre "Poder Local, Políticas 
Urbanas e Serviço Social", em 
Universidades brasileiras; 3) Realização 
de mais uma edição dos projetos de 
extensão Quintas Urbanas da UnB e "O 
grito social das águas; 4) Difusão da 
produção em vídeos-documentários dos 
eventos Quintas Urbanas; 5) Introdução da
perspectiva teórica da revolução 
informacional aplicada ao Programa de 
Extensão REID (Rede de extensão para 
Inclusão Digital); 6) Apoio a elaboração de 
monografias de conclusão de curso, 
dissertações de mestrado e teses de 
doutorado vinculados ao Programa de 
Pós-graduação em Política Social e áreas 
afins;7) Estímulo a produção de artigos 
para publicação em periódicos nacionais e 
estrangeiros e apresentar comunicações 
em congressos nacionais e/ou 
Internacionais; 8) Implantação da página 
do Locuss-UnB; 9) Implantação do 
Laboratório de Práxis Informacional - 
Labpráxis a partir da articulação com 
professores e pesquisadores da Faculdade
de Comunicação da UnB 10) Estímulo a 
realização e participação em projetos e 
programas de extensão universitária sobre
a temática das redes socioambientais e 
informacionais com articulação e apoio de 
bolsistas de PIBEX UnB e professores do 
departamento de ciência da computação 
da UnB.11) realização de Colóquios 
temáticos propostos pelas linhas de 
pesquisa do Locuss. 25 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7846192414096762

345

marinavinha@
ufgd.edu.br / 
www.ufgd.edu.
br / (67) 99902-
6567 0 12 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7912776180331771

349
deiselucy@gm
ail.com / (92) 

O grupo se reúne para seminários 
quinzenais, nos quais são debatidos 16 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4356150663617337
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99133-1111

trabalhos dos membros do grupo e outros 
textos. Estão em elaboração projetos de 
pesquisa sobre música e dança no 
Amazonas. O grupo produziu um 
programa semanal para a TV UFAM, 
através do projeto de extensão "A voz e a 
vez do movimento hip hop em Manaus". O 
nome do programa era "Amazonas hip-
hop". O programa foi ao ar durante o ano 
de 2008 e 2009. Atualmente o grupo está 
vinculado ao INCT Brasil Plural, realizando
pesquisas de mestrado e doutorado.

354

suiachaves@g
mail.com / (63) 
98121-1797

O objetivo geral deste grupo de pesquisa é
realizar investigações interdisciplinares 
relacionando os temas: memória, arte e 
alteridade. Trata-se de abordar diferentes 
enfoques teóricos e empíricos sobre 
narrativas orais, histórias de vida, 
produções materiais e imateriais. O 
objetivo específico é estabelecer diálogos 
entre diferentes campos de pesquisa 
relacionados às artes; tanto nas suas 
acepções ocidentais - artes visuais, artes 
cênicas, artes musicais e artes da palavra 
- quanto àquelas acepções das artes cujas
contribuições advém sobretudo das 
etnografias, de onde emergem conceitos e
teorias nativas baseadas em outras 
premissas, outros julgamentos de valor, 
outras formas de produção e reprodução 
de artefatos, corpos, imagens, 
sonoridades, narrativas e performances. 
São considerados aqui como teorias 
etnográficas da arte e da memória os 
pensamentos e produções de outros povos
articulados e elaborados em pesquisas 
etnográficas e também aqueles elaborados
pelos próprios nativos. 7 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5213625336331009

410

(96) 
33121778/demi
ltop@hotmail.c
om

O núcleo de estudos tem como objetivos o 
estudo e a pesquisa de temas da área de 
Educação Física, visando, principalmente, 
as demandas do norte do Brasil e suas 
relações com o campo da Educação 
Física. Há no grupo uma preocupação com
a dimensão da diversidade étnica do 
estado do Amapá, assim como com as 
questões culturais que envolvem o 
movimento humano, o campo do esporte e
do lazer, e a saúde, temas que se 
enredam na ideia de sustentabilidade dos 
povos da amazônia e o respeito e 
entendimento dessa biodiversidade, como 
eixos de análise e fluxos de nossos 
estudos. 22 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7851148403157800

423

(48) 
37219350/elian
adiehl@hotmail
.com

O "Núcleo de Estudos sobre 
Medicamentos em Contextos Locais" 
propõe desenvolver pesquisas que 
envolvem as percepções e usos de 
medicamentos por diferentes grupos, 
especialmente povos indígenas brasileiros,
tendo como referenciais teóricos e 
metodológicos a antropologia da saúde, a 
saúde pública/saúde coletiva e as ciências 
farmacêuticas. Também é foco de 7 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3517735639543401
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investigação e reflexão a implementação 
de políticas públicas relacionadas a 
medicamentos e povos indígenas, 
relacionando com organização de serviços
e papel dos trabalhadores em saúde. 
Alguns resultados diretos do Núcleo têm 
sido publicações de artigos, capítulos de 
livros, trabalhos finais de graduação e pós-
graduação e organização de seminários e 
oficinas. Além disso, pesquisadores do 
Núcleo atuaram em instâncias do controle 
social e atualmente participam de Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia.

454

(95) 3621-
3161/carlamont
59@uol.com.br

O Grupo de Pesquisa - Ocupação Humana
da Amazônia - pretende desenvolver 
estudos voltados para a ocupação da 
região Amazônica como um todo, 
especialmente para o estado de Roraima, 
ao qual a maioria dos pesquisadores do 
grupo estão vinculados. O principal 
objetivo do grupo é suprir a carência de 
pesquisas sobre a região, enfocando 
questões pertinentes ao impacto sócio-
econômico, político, cultural e ambiental 
desta ocupação. Nesta perspectiva, busca 
agregar alunos e professores da UFRR e 
de outras IES localizadas em Roraima, 
visando a produção de trabalhos que 
articulem e fortaleçam a pesquisa na área 
das Ciências Humanas e Sociais no geral 
e a historiográfica em particular. 10 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5181985190769397

478

(31) 
34095329/fac0
1@terra.com.b
r

Interessa-nos o desenvolvimento de um 
quadro teórico-metodológico que nos 
permita estudar diferentes práticas 
sociomateriais e as relações entre o 
conhecimento científico, o conhecimento 
cotidiano e o conhecimento escolar. 
Investigamos como são construídas 
oportunidades de aprendizagem em salas 
de aula de ciências, e como práticas 
culturais contribuem para a tomada de 
decisões e, nesse sentido, procuramos 
entender os processos de argumentação e
justificação do conhecimento. Finalmente, 
as pesquisas desenvolvidas buscam 
soluções concretas para os problemas 
colocados pelo ensino, pelos métodos de 
ensino e pela formação docente. Nossas 
pesquisas orientam-se por dois referências
teóricos principais, ambos com origens e 
fortes relações com a etnografia. Algumas 
linhas, fortemente assentadas sobre a 
obra de Bruno Latour e a Teoria Ator-Rede
(ANT) e filosoficamente fundamentado 
pelo realismo especulativo (Graham 
Harman e Quentin Meillassoux) e pela 
filosofia de processos de Whitehead, 
pesquisa os processos e relações de 
produção do conhecimento e de sua 
circulação nos espaços educacionais. 
Pesquisamos como os actantes, humanos 
e não humanos, formam redes e moldam 
os contextos de aprendizagem. 
Investigamos as consequências da ANT 34 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3802466303385779
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para a compreensão das relações entre 
Ciência, Tecnologia e Sociedade. Outras 
pesquisas orientam-se por uma 
perspectiva da Etnografia em Educação e 
da Etnografia de sala de aula. Nesse caso,
referenciamo-nos na etnografia 
interacional, na microetnografia e na socio-
linguística interacional. Assim, procuramos
contribuir para que se desafie uma 
perspectiva de déficit na pesquisa em 
educação em ciências. Nos alinhamos 
com vários autores que tem investigado 
como, através do uso da linguagem, 
estudantes e professores constroem o que
conta como ciência e aprendizagem de 
ciências em suas salas de aula.

488

(95) 98125-
8598/lucianne.
vilarinho@ufrr.
br

O grupo "Recursos genéticos vegetais", 
tem como finalidade alavancar o ensino e 
a pesquisa da ciências da natureza no 
âmbito da Universidade Federal, através 
de práticas pedagógicas multidiciplinares, 
que envolvem a catalogação e registros 
botânicos de espécies vegetais de ampla 
ocorrência no Estado, bem como, a 
caracterização agronômica, tendo como 
objetivo, aproximar demandas locas como 
foco das temáticas de estudo na UFRR. 9 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0844652024583944

512

(67) 3503-
1007/diogosr@
uems.br/www.u
ems.br

O grupo tem como problemática central: 
pensar como foi escrita a história da 
historiografia brasileira, e, 
consequentemente, de que modo foi 
organizado e pensado o ofício de 
historiador no Brasil. Ao longo desses 
anos foram publicados artigos, resenhas, 
capítulos de livros e livros (individuais e 
coletivos) que tratam dessas questões. O 
grupo também procurou articular seu 
trabalho com a criação de blogs 
especializados: 1. Pensando o ensino de 
História. 2. Pensando a escrita da História.
Além disso, muitos dos pesquisadores 
estão ou terminando seus doutoramentos 
ou realizando seus estágios de pós-
doutorado. Isso mostra o crescimento do 
grupo de pesquisa, em seu processo de 
consolidação. Foram publicadas duas 
coletâneas em 2015: "Métodos e técnicas 
da pesquisa histórica" e "A história 
intelectual" 35 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4656994190008957

5

beatrizmatos@
ufpa.br / (91) 
3201-8327 - 6 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5449351033548497

19

poliene.soares
@gmail.com / 
(62) 99968-
8974

Atua com o objetivo de desenvolver e 
incentivar a pesquisa científica, em nível 
interdisciplinar, com foco nas artes e nas 
culturas indígenas no Cerrado, tendo em 
vista os seguintes desdobramentos: 
educação, saberes e museus. 11 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9541477719587651

33

artionka@unic
amp.br / 
https://www.cp
ei.ifch.unicamp.
br/ / (19) 3521-

Uma das repercussões importante do 
CPEI é o seu papel na formação de 
pesquisadores altamente especializados 
em temas relacionados aos povos 
indígenas. Desde sua fundação, o grupo 44 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8220856864870598
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1633

conta com diversas dissertações de 
mestrado e teses de doutorado 
defendidas. Por meio da organização 
sistemática de eventos abertos, o CPEI 
também desenvolve atividades voltadas à 
integração entre diferentes níveis de 
ensino e pesquisa, bem como de 
divulgação de suas pesquisas. 
Atualmente, abriga projetos de pesquisa 
em áreas como antropologia, demografia, 
história e linguística, financiados por 
agências de fomento como a CAPES, o 
CNPq e a FAPESP. Também tem como 
uma de suas repercussões o fomento à 
interdisciplinaridade na abordagem de 
temáticas sobre os povos indígenas e a 
atuação política de seus pesquisadores 
junto a organizações civis e 
governamentais na defesa dos direitos dos
povos indígenas.

45

facarvalho@ya
hoo.com / (95) 
98124-5908

Os trabalhos do grupo buscam 
repercussões em diferentes níveis: i) No 
nível do conhecimento, por meio de 
pesquisas no Mestrado em Ciências da 
Saúde/PROCISA, tem fornecido dados 
para os gestores públicos na área de 
saúde em Roraima, possibilitando de 
implantação de políticas públicas; ii) Na 
graduação, gerando propostas de 
intervenção em saúde e ambiente que 
estão sendo implantadas em escolas de 
comunidades indígenas de Roraima; iii) Na
formação de recursos humanos: 
fornecendo cursos em comunidades 
indígenas abordando o tema Saúde, 
Educação e Ambiente em perspectiva 
transdisciplinar, intercultural e dialógica. 
Seus pesquisadores orientam alunos de 
graduação e pós-graduação em nível de 
mestrado. O grupo pretende montar um 
Observatório da Saúde Indígena em 
Roraima com o objetivo de construir novos
conhecimentos sobre a relação saúde e 
ambiente, no contexto das comunidades 
indígenas de Roraima, de forma a permitir 
ações adequadas, apropriadas e 
saudáveis das pessoas que aí vivem. 10 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2339861381426604

78

eliasjanuario@t
erra.com.br / 
(65) 9925-1967

Este grupo encontra-se localizado no 
Campus Universitário Deputado Estadual 
Renê Barbour, da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (UNEMAT), e destina-se a
realização de pesquisas na educação 
superior indígena, desenvolvidas no 
contexto dos Cursos de Licenciatura 
Específica para Formação de Professores 
Indígena e dos Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu e Stricto Sensu ofertados pela 
instituição. Pertencem ao escopo deste 
grupo, os seguintes projetos de pesquisa: 
Estudo sobre a atuação de professores 
indígenas egressos de cursos superiores 
no Estado de Mato Grosso, do Programa 
Observatório da Educação Escolar 
Indígena (CAPES/SECAD); Dicionário 31 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2470399916123286
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Enciclopédico das Línguas Indígenas 
(FAPEMAT); Memória da Educação 
Superior Indígena: Informatização e 
Gestão do Acervo Documental 
(FAPEMAT); e Informática para 
Professores Indígenas: Elaboração de 
publicações. O grupo também visa a 
produção de publicações de apoio 
didático-científico às ações da Educação 
Escolar Indígena.

87

lali@unb.br / 
http://www.laliu
nb.com.br/ / 
(06) 33072177

Este grupo de pesquisa consagra-se ao 
desenvolvimento de métodos de ensino de
línguas indígenas brasileiras e à formação 
superior de professores pesquisadores 
indígenas dessas línguas. Estas duas 
vertentes se inter-relacionam e 
compartilham de dois importantes ideais, o
de fortalecer o uso das línguas indígenas 
do Brasil e o de desenvolver a importante 
área de estudos do ensino das diferentes 
línguas indígenas brasileiras, observadas 
as diferentes condições em que cada uma 
delas se encontra no momento atual de 
suas respectivas histórias de contato com 
a sociedade brasileira como um todo. As 
reflexões, resultados e avanços das 
pesquisas desenvolvidas pelo grupo têm 
perspectivas acadêmicas e sociais. 13 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4570288330307941

99

giltonmendes
@terra.com.br 
/ 
www.neai.ufam
.edu.br / (92) 
3305-2884

Desde a sua criação o grupo vem 
cumprindo um importante papel de 
articulação entre pesquisadores de 
diferentes áreas e regiões do país, 
promovendo e incentivando o debate em 
torno da etnologia feita na Amazônia. 
Outro aspecto a destacar é a participação 
de estudantes indígenas no grupo, que 
vem promovendo um exercício de 
reflexividade sobre seus conhecimentos, 
apresentando assim novas questões e 
desafios para a antropologia indígena 
amazônica, ampliando as fronteiras 
teórico-metodológicas da disciplina 37 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1831226244638710

105

estudos.indige
nas.ufscar@g
mail.com / (16) 
3351-8277

Produção de estruturas, propostas, 
metodologias e alternativas de ensino, 
pesquisa e extensão unindo 
conhecimentos acadêmicos e 
conhecimentos indígenas. Composição de 
redes nacionais e internacionais 
multidisciplinares para produção de 
conhecimento e formação de lideranças 
acadêmicas nos temas. Até o ano de 2016
a UFSCar tem em seus quadros discentes 
120 estudantes indígenas na graduação 
(nos quatro Campi) e 1 estudante 
indígenas realizando mestrado em 
Educação. Em 2017, serão implantadas 
medidas de ações afirmativas em 
diferentes programas de pós-graduação da
universidade. O grupo de pesquisa se 
constitui em comum acordo com o Centro 
de Culturas Indígenas da UFSCar, com o 
objetivo de reunir e dinamizar atividades e 
ações de pesquisa multidisciplinares e 
multicampi, congregando pesquisas, 17 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7808634112975265
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ensino e extensão que produzam 
conhecimento a partir do diálogo entre 
conhecimentos.

110

flaviacdemello
@yahoo.com.b
r / www.uesc.br
/ (73) 3680-
5171

Este grupo de pesquisa reúne professores 
e alunos de diferentes áreas de 
conhecimento da Universidade Estadual 
de Santa Cruz, que desenvolvem projetos 
de pesquisa e extensão relacionadas à 
investigações e atuações nos temas de 
etnociências, saberes tradicionais, 
educação intercultural e educação escolar 
indígena. Tais projetos referidos 
congregam estes pesquisadores e 
estudantes em várias ações correlatas ao 
tema. Os projetos referidos são: Projeto 
Formação de Professores para a 
Educação Escolar Indígena e Educação 
para a Diversidade, Projeto Novos 
Talentos, Projeto Teatro Popular e 
Interculturalidade, Projeto Interlocuções 
entre a UESC e as escolas indígenas, 
quilombolas e de ensino médio e 
fundamental da região, Projeto de 
pesquisa Mapeamento de manifestações 
de cultura popular no sul da Bahia, Projeto 
Caminhão com Ciência, Projeto Céu na 
Praça, Projeto Mão na massa, projetos 
que, através dos seus coordenadores, 
alunos e públicos alvos reúnem os 
pesquisadores que atuam neste grupo em 
ações e pesquisas interdisciplinares, 
interculturais, promovendo a formação 
destes profissionais para suas atuação em
educação para a diversidade e pesquisa 
em etnociências. A relevância deste grupo 
de pesquisa baseia-se na importância de 
sistematizar os resultados destes projetos 
de pesquisa e extensão, em promover 
atividades interdisciplinares e interculturais
e em estabelecer um grupo de pesquisas e
discussões em temas ainda não 
trabalhados por grupos de pesquisa desta 
instituição. 14 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4687039297445950

112

mcstita@pucrs.
br / 
http://www.pucr
s.br/historia-
pg / (05) 
33203500

O grupo têm investido na formação de 
pesquisadores em fontes documentais 
manuscritas, bem como na criação de 
instrumentos de pesquisa que auxiliem aos
iniciantes na pesquisa histórica da América
Colonial. Voltado para iniciação científica 
dos alunos da Graduação foi concluído o 
sub-projeto de pesquisa, intitulado 
Xamanismo e Cura na Coleção De Angelis
(2001-2003). Durante o biênio 2004/2005, 
foi iniciado um novo sub-projeto com apoio
do CNPq, intitulado "Lideranças Indígenas 
na Coleção De Angelis". Atualmente o 
grupo desenvolve o sub-projeto: 
Protagonismo indígena na Coleção De 
Angelis, cujo primeiro resultado apareceu 
na coletânea "Protagonismo Ameríndio de 
Ontem e Hoje", Paco Editorial, 2016, 
organizada pelos pesquisadores do Grupo.
No total, foram defendidas 25 dissertações
de mestrado, 10 teses de doutorado e 10 12 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5729598022521014
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TCCs.

113

levipereira@ib
est.com.br / 
www.ufgd.edu.
br / (67) 
34102270

O grupo reúne três focos prioritários de 
pesquisa: 1- pesquisas de cunho 
etnográfico e bibliográfico que refletem 
sobre temas da etnologia sul-americana, 
tais como, o parentesco, a organização 
social, o papel das construções sociais de 
gênero e das distinções geracionais nas 
relações entre os modelos e práticas de 
produção e reprodução da vida social em 
sociedades indígenas; 2- pesquisas de 
cunho etnográfico e documental que 
refletem de modo crítico sobre políticas 
públicas de proteção territorial, de saúde e 
de promoção dos demais direitos 
indígenas. Tais iniciativas, além de 
contribuir para o avanço das pesquisas 
científicas nas áreas das ciências 
humanas, oferecem subsídios para a 
construção de diagnóstico que 
disponibilizem dados sobre os coletivos 
envolvidos nas pesquisas e sobre 
agências públicas e da sociedade civil que 
atuem junto a tais coletivos; 3- pesquisas 
em história indígena, com enfoque na 
cosmopolítica e nos modos de 
transformação dos coletivos indígenas. 32 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5089772700106062

116

stephengbaine
s@gmail.com / 
http://www.dan.
unb.br/ / (61) 
3107-1563

O projeto de pesquisa objetiva dar 
continuidade ao estudo sobre os estilos 
nacionais de etnologia indígena que se 
fazem na Austrália e no Canadá a partir da
etnologia indígena que se faz no Brasil, 
dentro da linha de pesquisa sobre "Estilos 
de Antropologia" iniciada pelo Prof.Roberto
Cardoso de Oliveira (1988). Visa refletir 
sobre a definição do estudo de sociedades
indígenas e o lugar ocupado por estes 
estudos dentro dos estilos de Antropologia,
levando em conta os contextos 
ideologizados de cada estado-nação. A 
nível de pesquisa etnológica no Brasil, o 
projeto visa a continuação de pesquisa 
junto a sociedades indígenas com alunos 
da Pós-Graduação e da Graduação em 
Antropologia da UnB. Inclui ex-orientandos
de doutorado, professores adjuntos do 
Instituto Insikiran de Formação Superior 
Indígena, UFRR, do CEPPAC/UnB, da 
UFAM (liderança indígena), da UFMG, da 
UFMA, e UFTO, além de contatos com 
professores da UBC, Canadá, da ANU, e 
de Deakin University, Austrália, e d 
Collège de France. 26 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5260562550774824

125

professoramarl
yaugusta@gm
ail.com / 
www.ufmt.br / 
(66) 3401-2932

A discussão sobre a criação de um grupo 
de pesquisas relacionado aos povos 
indígenas da região Araguaia/Xingu, 
acontece há algum tempo, visto que muito 
já se tem pesquisado sobre os povos 
desta região, no entanto, a cada momento 
se constitui uma nova realidade social, e a 
forte presença de povos indígenas nos 
espaços urbanos, virtuais, internacionais, 
políticos entre outros, fez com que alguns 
pesquisadores refletissem acerca das 24 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8469261688263537
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relações geradas a partir deste 
movimento, entre cidade e espaços 
tradicionais . Com esta égide se constitui o
Grupo de pesquisa: Fronteiras, Culturas, 
Identidades: espaço de diálogo com os 
povos indígenas na região do 
Araguaia\Xingu, uma iniciativa dos 
professores do Campus Universitário do 
Araguaia - UFMT, e professoras 
formadoras do Centro de Formação e 
Atualização dos profissionais da Educação
Básica (CEFAPRO). Este grupo de 
pesquisa se propõe a ser um espaço de 
diálogo entre pesquisadores que 
pretendam focalizar suas 
investigações\ações relacionadas às 
várias etnias indígenas situadas na região 
do Araguaia/Xingu. E no intuito de se 
constituir espaço de dialogo entre a 
comunidade acadêmica e a sociedade faz 
necessário investigar como são as 
relações entre essas etnias e os diversos 
grupos sociais. Como se dinamizam as 
culturas na relação com as outras e a 
partir disto elaboram e (re) elaboram sua 
identidade.

146

grupogeopovos
@gmail.com / 
(21) 99962-
6596 - 9 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9348950429953480

152

eneidaassis@u
fpa.br / (91) 
32017406 - 42 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6086574570417848

154

grupogiraufba
@gmail.com / 
(71) 3283-6579

O Grupo intenta o aprofundamento de 
estudos voltados aos saberes e fazeres 
das artes e culturas Indígenas, da diáspora
africana,populares; seus desdobramentos 
no campo artístico e suas 
mediações,performances e traduções na 
contemporaneidade. Fomentar a produção
de conhecimento no campo teórico e 
poético, bem como, nas formas de 
transmissão de saberes e 
memórias;promover interações em rede 
nos seus diversos níveis e propor 
mediações entre as distintas universidades
e grupos de pesquisa em nível regional a 
internacional. As ações do grupo visam o 
reconhecimento e intercambio de práticas 
que auxiliem na difusão, registro e 
produção de materiais didáticos que 
possam ser devolvidos para as 
comunidades tradicionais, produtores 
culturais e artistas independentes, por 
meio da construção de estratégias 
voltadas à autonomia e empoderamento 
dos setores sociais e políticos que 
compõem esta rede. 18 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3022486249133366

156

professorleo@i
fsp.edu.br / 
(11) 4602-9191 - 18 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6932854242917846

163
dodelin.ufpa@
gmail.com / 

O principal objetivo do grupo é 
desenvolver trabalhos na área de 24 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9277670832082685
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(91) 98186-
5949

documentação e de descrição de línguas 
indígenas, além de reunir em um acervo 
os materiais já produzidos pelos membros 
do grupo. O grupo pretende também, a 
partir da pesquisa e da documentação 
linguística, desenvolver materiais de 
caráter didático e/ou pedagógico que 
possam auxiliar os povos indígenas 
envolvidos nos projetos do grupo no 
processo de ensino-aprendizagem de suas
respectivas línguas nativas; além de 
promover atividades (tais como: 
minicursos, oficinas, palestras, etc) que 
visem a formação de recursos humanos 
que contribuam com a pesquisa na área 
de línguas indígenas.

164

sinvalfilho7@g
mail.com / (62) 
3268-3022

Constituído por lingüistas, historiadores, 
antropólogos, professores/pesquisadores e
alunos. Assessoria e Consultorias ad-hoc 
à CAPES e CNPq. Projetos de Pesquisa 
sobre documentação de línguas, 
sociolingüística e educação escolar 
indígena, ligados aos grupos indigenas do 
estado de Goiás e Tocantins,e de outros 
estados tais como Mato Grosso do Sul, e 
outros que venham a constituir os estudos 
do grupo . Atuaçao de membros do grupo 
em Cursos de Formação de 
ProfessoresIndígenas.Dissertações de 
Mestrado, Teses de Doutorado, 
Monografias,Projetos de Produtividade em 
Pesquisa-PQ. Participaçao em 
congressos, seminários etc. nacionais e 
internacionais. Participaçâo e Consultoria 
em outros projetos de pesquisa de língua e
educação indigena. Artigos em anais, 
revistas nacionais e 
internacionais.Assessorias ad-hoc a várias
instituições tecnológicas estaduais e 
nacionais. Cursos de tópicos relativos a 
língua//sociolingüística/educação 
indígena/aquisição da língua oral e escrita 
no Mestrado 13 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9433819120851662

165

carolineleal@u
nilab.edu.br / 
(85) 3332-6101

O GEPI agrega pesquisadores/as, 
professores/as, profissionais, estudantes e
instituições que atuam com povos 
indígenas e demais identidades coletivas 
em torno dos temas: direito territorial, 
cartografia social; dinâmicas identitárias; 
políticas públicas; processos educativos e 
educação escolar; arte e performance; 
movimento social; gênero e colonialidade. 
Dedica-se à produção científica 
preocupada com a des-colonialidade, 
portanto, articula-se ao pensamento 
ameríndio, africano e outros 
subalternizados pela 
Modernidade/Colonialidade. Desenvolve 
metodologias interdisciplinares e 
interseccionais, propõe para o 
aprimoramento das práticas de ensino, 
pesquisa e extensão a realização de 
estudos, seminários, projetos, programas, 
publicações, cursos, formações e 12 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0580757217500663
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assessorias que contribuam para o 
fortalecimento da autonomia dos grupos 
sociais e à formulação, incidência e 
controle social das políticas públicas com 
atenção às demandas destas coletividades
e à pauta do direito à diferença.

173

fjosemelo@ifpi.
edu.br / 
www.ifpi.edu.br
/ (86) 9937-
6443

Amparado em lei federal, grupo de estudos
africanos e indígenas divulga cultura afro-
brasileira e indígena junto à comunidade 
acadêmica do IFPI - Campus Teresina 
Zona Sul e promove a valorização de 
aspectos dessa matriz cultural brasileira. 4 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2808841562728241

185

gelibufrr@gmai
l.com / (95) 
99144-6233

O trabalho desse grupo pretende contribuir
para o desenvolvimento de pesquisas 
sobre línguas indígenas brasileiras 
realizadas por pesquisadores-professores 
e estudantes de instituições de ensino da 
região Norte do Brasil. Contribuir para a 
ampliação do conhecimento acadêmico 
sobre as línguas indígenas e, auxiliar, 
direta ou indiretamente, na produção de 
materiais paradidáticos, a saber: 
dicionários, gramáticas pedagógicas, 
coletâneas das histórias tradicionais dos 
povos envolvidos na pesquisa. 8 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5960008661335132

188

mines.s@uol.c
om.br / 
www.antropolo
giasocial.ufpr.b
r / (41) 
33605272

Este grupo propõe-se a desenvolver 
pesquisas entre povos de diferentes etnias
das terras baixas sul-americanas - 
Yanomami, Ashaninka, Yaminahua, 
Kaxinawá, Kaingang, Guarani - com o 
objetivo de etnografar e analisar as 
narrativas ameríndias e suas diferentes 
formas de expressão, as noções nativas 
de agência, as estratégias políticas dos 
atores sociais envolvidos na situação de 
contato e as ideologias indigenas e 
indigenistas que configuram o campo 
político no qual estes atores atuam. 18 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4169197925968543

189

rcfaustino@ue
m.br / 
www.uem.br / 
(44) 3011-8981

Estudos em Educação Indígena com 
abordagem interdisciplinar, interagindo 
principalmente, com as áreas de 
Educação, História, Antropologia e 
Lingüística por meio de ações no campo 
dos direitos indígenas e da formação inicial
e continuada de professores indígenas. 
Aborda as politicas educacionais, a gestão
da educação, a formação inicial e 
continuada de professores, o currículo, a 
interculturalidade, o bilinguismo e os 
processos de ensino e aprendizagem 
próprios das sociedades indígenas no 
Paraná, quais sejam os Guarani (Mbyá, 
Nhandewa, Kaiova e Ava); os Kaingang e 
os Xetá. 15 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1963170326796080

192

marcelmano@
ufu.br / (34) 
3223-5863

O grupo reúne pesquisadores e 
estudantes das áreas de Antropologia, 
Arqueologia e História de diferentes 
instituições no objetivo de estabelecer um 
diálogo interdisciplinar na construção de 
referenciais epistemológicos e abordagens
metodológicas para o estudo das Histórias 
e Culturas dos Povos Indígenas no Brasil 
e, em especial, dos Jê meridionais. Seu 15 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1613324296735312
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objetivo é promover o intercâmbio entre 
pesquisas dessas três áreas do 
conhecimento que permitam desenhar um 
quadro das dinâmicas das ocupações 
indígenas, os impactos coloniais e os 
rearranjos socioculturais sofridos pelas 
populações originais e remanescentes dos
atuais sul de Goiás, Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, norte de São Paulo e leste
de Mato Grosso do Sul. Além disso, o 
Grupo deverá promover e fomentar a 
pesquisa, debate e ações de proteção, 
preservação, musealização e 
patrimonialização do acervo constituído 
por sítios arqueológicos e centros de 
referências indígenas existentes na região.

195

celiabbettiol@g
mail.com / 
www.uea.edu.b
r / (92) 99322-
5219

Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação Escolar Indígena e Etnografia 
vincula-se ás Ciências Humanas 
abrangendo a educação, o currículo, o 
ensino e suas práticas no cotidiano dos 
espaços educativos. Contempla um 
repertório de pesquisas que buscam a 
reflexão sobre a formação de professores 
e seus múltiplos contextos de atuação, 
particularmente a escola indígena. Propõe-
se sobre a realizar pesquisas 
interdisciplinares tendo como principal foco
as sociedades indígenas e as implicações 
epistemológicas e pedagógicas 
decorrentes para a educação escolar 
indígena neste campo. Configura-se como 
um espaço de formação dos 
pesquisadores e busca fortalecer a 
consolidação da educação escolar 
indígena, particularmente, a formação de 
seus professores, e a pesquisa etnográfica
nos seus diferentes contextos. 5 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5773876602441343

200

marli.froes@ifn
mg.edu.br / 
(38) 99916-
9217

O Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Estudos Culturais e Literaturas Indígena, 
Afro e Afro-descendente (GEPELIA) tem 
vínculo com o NEABI, do Campus de 
Januária, cuja localização geográfica 
possibilita um campo vasto de 
possibilidades de pesquisa, tanto do ponto 
de vista cultural, histórico, antropológico e 
arqueológico, uma vez que já é sabido 
sobre a existência de artefatos, 
monumentos e ou rastros que indiciam o 
momento colonial da escravização de 
povos afros. E, no Vale do Peruaçu, as 
arqueologias indígenas se fazem 
evidentes. Outrossim os estudos culturais 
e os estudos da Literatura Afro de 
expressões portuguesas e a literatura 
indígena, além de desenvolverem a 
consciência política e sócio-histórica e 
cultural sobre a diversidade étnica e 
cultural que compõe a identidade 
brasileira, fortalecerão as ações 
educativas locais. As linhas de pesquisas, 
portanto, visam à valorização da história 
cultural no Brasil, dos constructos 
identitários, e a historicidade negada ou 13 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3820847596780186
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distorcida.

202

wannara@ufmt
.br / (66) 
34011120

Atuando em conformidade com três Linhas
de Pesquisa - (1) Etnomatemática 
Indígena, (2) Etnomatemática Negra e (3) 
Formação de Professores - o grupo tem 
como interesse estudar os processos de 
geração, institucionalização e difusão de 
conhecimentos relacionados às diferentes 
formas de contar, classificar, ordenar, 
localizar-se, explicar e inferir produzidos 
pelas comunidades indígenas e pelos 
povos africanos e afrobrasileiros. A partir 
daí, estuda também formas de se 
implementar ações de divulgação desses 
conhecimentos nos processos de 
formação de professores. Para tanto, 
procura desenvolver perspectivas teóricas 
e metodológicas que embasam suas 
pesquisas e atividades de extensão. O 
alcance e repercussão dos trabalhos do 
grupo manifestam-se por meio das ações 
que são realizadas na formação inicial e 
continuada de professores de Matemática, 
assim como na prática dos pesquisadores 
- cujas investigações já concluídas ou em 
desenvolvimento têm produzido 
conhecimentos e inovações teórico-meto 3 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7304619403469882

203

thiagocavalcan
te@ufgd.edu.br
/ 
http://portal.ufg
d.edu.br/pos-
graduacao/mes
trado-
doutorado-
historia / (67) 
3410-2265

O grupo reúne pesquisadores da UFGD 
ligados à Linha de Pesquisa História 
Indígena do Programa de Pós-Graduação 
em História, bem como pesquisadores 
externos que se dedicam ao estudo da 
História Indígena e do Indigenismo. 
Implantada em 1999 a Linha de Pesquisa 
História Indígena tem se destacado como 
vanguardista em nível nacional nesse 
campo de estudos. Destacam-se 
pesquisas sobre os povos indígenas de 
Mato Grosso do Sul, especialmente 
relacionadas à história dos povos guarani 
falantes. Seus pesquisadores atuam em 
temporalidades distintas abarcando 
trabalhos vão desde o período colonial até 
a história do presente. 21 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2461500890569843

215

fabia.silva@del
miro.ufal.br / 
https://www.fac
ebook.com/gro
ups/287912141
666728 / (87) 
99679-5468

No Nordeste brasileiro e no sertão de 
Alagoas e Pernambuco, especificamente, 
restaram poucas línguas nativas, faladas 
pelas populações indígenas que 
habitavam essa região. No entanto, no 
sertão de Pernambuco, foi preservada e 
continua a ser usada na comunidade em 
caráter funcional, uma única língua, o 
Yaathe, pertencente ao grupo Fulni-ô. 
Essa língua foi objeto de pesquisa da líder 
do grupo de estudos que aqui está sendo 
proposto em toda sua carreira acadêmica, 
desde a graduação até o doutorado. 
Muitos aspectos da gramática dessa 
língua, porém, ainda precisam ser 
estudados. Ainda nessa comunidade e nas
demais comunidades indígenas dessa 
região que ocupa um espaço no sertão de 
Alagoas e Pernambuco, são faladas 
variedades da língua portuguesa que 7 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2391401884895424
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apresentam peculiaridades em relação ao 
que está estabelecido como a variedade 
padrão. Essas diferenças precisam ser 
registradas, descritas e analisadas para 
fins tanto científicos como sociais e 
voltados para o ensino da língua 
portuguesa.

218

geia.uepa@gm
ail.com / 
www.uepa.br / 
(91) 3299-3511

A criação do grupo está em consonância 
com as políticas entre os povos indígenas, 
no âmbito da Universidade do Estado do 
Pará, dentre estas, a institucionalização do
Núcleo de Formação Indígena e a oferta 
do Curso de Licenciatura Intercultural 
Indígena. O GEIA busca promover estudos
e pesquisas sobre saberes e práticas de 
educação e saúde entre os povos 
indígenas, por meio do desenvolvimento 
das seguintes ações: 1. Articulação das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
sobre temáticas atuais no campo da 
Educação Escolar e Superior Indígena; 2. 
Pesquisas sobre temas e objetos 
pertinentes ao universo das políticas 
públicas e práticas de Saúde e Educação 
Indígena. 19 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7617017112124954

220

sfacundes@g
mail.com / (91) 
99122-8890

O GELCIA serve como plataforma para as 
investigações acadêmicas do conjunto de 
pesquisadores da área de línguas 
indígenas que atuam no PPGL, além de 
outras da UFPA e de outras instituições 
que com eles colaboram. 
Academicamente, tais pesquisas 
repercutem local, nacional e 
internacionalmente através das parcerias, 
publicações e apresentações de trabalhos 
dos seus participantes. 27 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9833399310654601

224

glaucia.v@uol.
com.br / 
http://paginas.t
erra.com.br/ed
ucacao/GICLI / 
(62) 3280-9630

O Grupo de Investigação Científica de 
Línguas Indígenas (GICLI) está ligado ao 
Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinas em Educação, Linguagem 
e Tecnologias, da UEG. Desde 2004, o 
GICLI pesquisa línguas indígenas 
brasileiras, em especial, as da família 
Pano. Atualmente, o GICLI está concluindo
o projeto "Reconstruçao histórica da 
família Pano: uma proposta de protoforma 
para um subgrupo de línguas". 
Paralelamente, o GICLI vem trabalhando 
na coleta de dados de outras línguas 
indígenas brasileiras para descrição e 
análise realizada por seus componentes. 
O GICLI ainda participa da confecção de 
material didático para uso das 
comunidades indígenas, como a primeira 
cartilha da língua Shanenawa publicada 
pela Secretaria de Educação do Estado do
Acre. O GICLI passa agora a estudar o 
português falado por indígenas. Novos 
projetos estão em desenvolvimento nessa 
direção. 14 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8213615685772364

233

santanavaldao
@yahoo.com.b
r / (77) 

No final da década de setenta, do século 
passado, ainda no contexto da ditadura 
militar brasileira, começaram a surgir 17 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4672104600834115
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32618609

organizações não-governamentais 
voltadas para a defesa da causa indígena. 
Entre elas destacam-se a Comissão Pró-
Índio de São Paulo (CPI/SP), o Centro 
Ecumênico de Documentação e 
Informação (CEDI), a Associação Nacional
de Apoio ao Índio (ANAÍ) e o Centro de 
Trabalho Indigenista (CTI) (FERREIRA, 
2001).O movimento indígena, a partir 
desse novo cenário e por meio de suas 
organizações e lideranças, começaram a 
reivindicar o direito à autodeterminação em
relação, também, à educação escolar. É, 
portanto, neste novo cenário e diante das 
transformações advindas dos processos 
de globalização que a educação escolar, 
por parte dos povos indígenas, passa a ser
valorizada como instrumento para a 
compreensão da situação extra-aldeia e 
para o domínio de conhecimentos e 
tecnologias específicas que ela pode 
favorecer.O que pretendemos com esse 
grupo de pesquisa é construir uma rede de
discussão, onde se busca pensar as 
questões trazidas pelos povos indígenas 
Tupinambá, Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, 
localizados no Sul da Bahia, no que diz 
respeito à construção de seus projetos de 
educação e de educação escolar, numa 
perspectiva específica, diferenciada e 
intercultural. Ademais, o que pretendemos 
é compreender os sentidos que esse 
povos têm atribuído a seus projetos e 
práticas de educação e de educação 
escolar na contemporaneidade.

239

anarabelogom
es.bhz@gmail.
com / (31) 
3409-6183

O grupo busca consolidar estudos sobre 
educação intercultural indígena através de 
temáticas como processos de 
escolarização, crianças e infância, 
aprendizagem e práticas de conhecimento,
ritual e cotidiano, cultura e cognição, 
movimentos indígenas, território e 
sustentabilidade. As competências 
disciplinares e em diferentes campos de 
investigação, presentes no grupo, 
possibilitam uma análise aprofundada do 
processo de mudança que está ocorrendo 
na vida das comunidades indígenas com a
introdução da escola; e as mudanças que 
ocorrem na universidade com a presença 
dos indígenas. As pesquisas são voltadas 
para aspectos específicos das realidades 
locais das comunidades, mas também se 
relacionam com temáticas mais amplas no 
âmbito político, ambiental e 
epistemológico, como é o tema das 
transformações provocadas pela 
introdução das práticas ligadas direta e 
indiretamente à escola. As análises podem
contribuir para a avaliação e 
redirecionamento das políticas públicas 
para os povos indígenas. 24 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3344602239836935

244
ceciliasrsimoes
@gmail.com / - 2 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7013580606540924
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(32) 98818-
1296

254

austria@unifes
spa.edu.br / 
(91) 3243-7820

Pesquisadora do LALLI - UNB (Laborátório
de Línguas Indígenas e Literaturas) desde 
de 2011 Coordenadora do Grupo de 
pesquisa Ge Indi- grupo de estudos 
indígenas. Linha de pesquisa Ensino, 
bilinguismo e aquisição-aprendizagem em 
língua indígena. O objetivo desta linha de 
pesquisa é investigar as práticas 
pedagógicas dos professores , 
especificamente aos de professores 
pesquisadores indígenas . Esse grupo 
concentra discussões em torno de 
questões de educação escolar indígena 
num contexto bilingue; interação em sala 
de aula, ensino de língua nativa e língua 
portuguesa como segunda língua, análise 
e construção de materiais didáticos no 
contexto bilíngüe . 14 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1534215448246326

268

hindiaufam@g
mail.com / 
http://www.ufa
m.edu.br / (92) 
3305-4520

De acordo com J. Monteiro (1995), a 
história indígena no Brasil lançou-se a um 
duplo desafio: a recuperação do papel 
histórico dos índios na formação das 
sociedades e culturas do continente e o 
repensar do próprio significado da história 
a partir da experiência e da memória 
dessas populações, redimindo-se assim a 
historiografia de sua conivência com as 
tentativas - fracassadas - de se 
erradicarem os índios. O grupo de 
pesquisa História Indígena da Amazônia 
propôs-se a assumir esses desafios e, já 
na sua criação, buscava dar consistência a
diversas pesquisas individuais que tinham 
algumas das preocupações temáticas 
indicadas por J. Monteiro. A partir de 
então, o esforço dos pesquisadores 
direcionou-se para a atuação em nível de 
graduação e pós-graduação, na tentativa 
de ampliar seus interlocutores nesse 
campo temático dentro do Departamento 
de História da Universidade do Amazonas.
Além de investir na sua própria titulação, 
os professores buscaram inserir-se com 
mais intensidade na produção acadêmica 
dentro do tema valendo-se de diversos 
formatos: artigos, entrevistas, 
conferências, palestras, comunicações, 
exposições temáticas, sem esquecer a 
publicação de textos didáticos voltados 
para o Ensino Fundamental. Além disso, é 
possível acrescentar uma maior 
aproximação e interlocução com 
organizações indígenas e outros 
organismos oficiais que lidam diretamente 
com populações indígenas na condição de
assessores ou pesquisadores. Os 
resultados desses esforços aparecem hoje
na produção bibliográfica, na incorporação 
efetiva de novos parceiros científicos no 
GP e na ampliação do número de 
estudantes interessados na questão. 
Atualmente, as dimensões da pesquisa 21 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9627734963807027
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sobre etnicidade conduziram vários dos 
pesquisadores a ampliar seu leque de 
preocupações incluindo uma leitura mais 
fina sobre a presença africana e suas 
articulações com o mundo indígena.

273

neimarsousa@
ufgd.edu.br / 
www.labhei.nin
g.com / (67) 
34102620

Grupo de pesquisa interinstitucional 
integrado à Faculdade Intercultural 
Indígena da Universidade Federal da 
Grande Dourados. O grupo dedica-se a 
pesquisar e produzir em diálogo com os 
povos indígenas, sobretudo professores, 
referenciais teórico-metodológicos para 
análise da relação entre Estados 
Nacionais e povos indígenas, a partir da 
categoria etnia, tendo em vista o papel 
histórico da instituição escola entre as 
populações indígenas da América Latina. 6 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9481465987713345

280

abruno@inpa.g
ov.br / (92) 
36433246

Documentação das línguas, cultura e 
histórias dos grupos indígenas da região; 
Treinamento de indígenas e não-indígenas
para fazer documentação sobre língua e 
cultura. Organização de materiais 
bibliográficos sobre a história, língua e 
cultura dos povos indígenas do Amazonas 
visando ser um centro de referência para 
consulta e pesquisa nesta área. 
Compreensão da relação Língua e 
Sociedade e análise dos processos de 
territorialização linguísticas dos grupos 
indígenas que vivem em contextos 
urbanos. Compreensão e exploração de 
como a língua vincula, conecta, afasta, 
indexa e diferencia agentes sociais e seus 
grupos através de suas relações, 
explorando os dispositivos e o papel da 
língua em vários contextos da vida social. 
Busca desenvolver investigações acerca 
da relação língua, cultura e sociedade (ou 
linguagem e práticas sociais) e a relação 
Língua e Ideologia 7 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9789015819916582

285

impejufg@gma
il.com / 
https://ppgasuf
g.wixsite.com/i
mpej / (62) 
3521-1465

O IMPEJ - Núcleo de Etnologia Indígena é 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social (PPGAS) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), e 
tem como principal objetivo a produção e 
divulgação de conhecimentos sobre a 
questão indígena, além da promoção de 
atividades de pesquisa e extensão sobre 
temas de interesse das populações 
indígenas. Em diálogo com o Núcleo 
Takinahaky de Formação Superior 
Indígena da UFG e a partir do projeto de 
extensão 'Conversas IMPEJ' e dos grupos 
de estudos, o IMPEJ tem sido espaço de 
reflexão e encontro de professores, 
estudantes e pesquisadores de diferentes 
áreas e níveis de formação. As atividades 
do IMPEJ são abertas ao público 17 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0316353428497869

295

labhin@live.co
m / 
www.labhin.ufs
c.br / (48) 
3721-2491

As pesquisas desenvolvidas pelo grupo 
buscam realizar um estudo histórico sobre 
as populações indígenas, oportunizando 
aos acadêmicos de graduação e pós-
graduação a viabilização de pesquisas em 10 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0350255243310801
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etno-história, repensando o lugar do 
indígena na sociedade brasileira, 
percebendo a diversidade sócio-cultural, 
bem como suas perspectivas de futuro. 
Discute as temáticas atuais que envolvem 
a questão indígena, estimulando o 
interesse social, inserindo a comunidade 
acadêmica no estudo dessa temática. 
Busca atender as demandas das 
comunidades indígenas em relação à sua 
história.

310

iqcastro@uol.c
om.br / (67) 
98405-8428

O grupo proposto pretende constituir um 
banco de pesquisas sobre os povos 
indígenas, sobretudo aqueles situados em 
Mato Grosso do Sul, onde se encontra a 
segunda maior população indígena do 
Brasil, mas que ainda é pouco conhecida, 
havendo necessidade, por um lado, de se 
ampliar a produção de conhecimento 
sobre as diversas etnias que ali se 
encontram. Por outro lado, verifica-se a 
necessidade de se conhecer, entender e 
divulgar a produção realizada pelos 
próprios indígenas. Dessa forma, busca-se
reunir pesquisadores de índios e índios 
pesquisadores, visando-se ampliar o 
campo de conhecimento sobre aqueles 
povos, a partir de diferentes vozes e 
lugares, privilegiando-se a área das 
ciências humanas e os estudos culturais 
contemporâneos, relacionados às 
questões das diferenças étnicas, 
territorialidades, identidades e 
performances. 11 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6852147394379750

316

scaramuzza1
@gmail.com / 
(69) 3416-7913 - 12 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5826620014533094

333

jdlopes@ufpa.
br / 
http://www.cam
puscameta.ufp
a.br / (91) 
3781-1182

Pretende-se contribuir com os estudos 
lexicais e lexicográficos de diferentes 
línguas indígenas brasileiras, a fim de 
possibilitar a construção de diferentes 
materiais lexicográficos para essas 
línguas, sempre com a preocupação de 
incluir os próprios falantes indígenas no 
processo da pesquisa que estiver sendo 
desenvolvida acerca de sua língua. 4 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5242633145965287

334

cmfarget@gma
il.com / (16) 
33346233

O LINBRA reúne pesquisadores e 
discentes que se dedicam ao estudo de 
línguas indígenas brasileiras, e, 
eventualmente, de línguas indígenas de 
outros países. Objetiva uma 
documentação e descrição de tais línguas,
contribuindo para seu melhor 
conhecimento. Dedica-se também a 
questões de ensino de tais línguas, 
discutindo bilinguismo, políticas 
linguísticas e formas tradicionais de 
educação. Desta forma, dialoga com 
pesquisadores de outras áreas, como da 
Pedagogia, das Ciências Agrárias, da 
Antropologia e da Etnomusicologia, em 
interfaces produtivas. 23 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8319826600229761

337 marilia.faco@g DESCRIÇÃO: O Grupo de Pesquisa 33 3 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
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mail.com / 
http://www.mus
eunacional.ufrj.
br/linguistica/m
embros/marilia 
/ (21) 
25689642

direciona suas atenções para um conjunto 
de línguas amazônicas, encontrando-se 
centrado em questões de variação 
linguística e cognição associadas a 
estudos de fonologia, gramática e história. 
A sua proposta inclui uma ampla coleta de 
dados e uma ampla documentação dos 
usos linguísticos, com participação 
fundamental das populações falantes das 
línguas estudadas na construção e 
reflexão sobre o que é a sua própria 
documentação linguística. Também inclui, 
face à sua proposta, o português falado 
por indígenas, considerado o substrato de 
suas respectivas línguas maternas, e, 
ainda, as línguas que, com origem 
amazônica, são faladas em outros pontos 
do território nacional, por efeito de 
movimentos migratórios. Os objetivos do 
projeto colocam-se para as línguas e 
populações focalizadas, considerando-se a
integralidade de suas áreas. Ao mesmo 
tempo, relacionam-se a temas que 
pressupõem uma investigação 
aprofundada da fonologia, da 
morfologia/sintaxe. grupo/9841690422145469

355

eliasjanuario@t
erra.com.br / 
http://indigena.
unemat.br / 
(65) 9925-1967

Este grupo encontra-se localizado no 
Campus Universitário Deputado Estadual 
Renê Barbour, da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (UNEMAT), e destina-se a
realização de pesquisas relacionadas a 
memória, identidade, cultura material e 
educação infantil dos povos indígenas de 
Mato Grosso - Brasil, na perspectiva de 
problematizar a educação escolar infantil 
em terras indígenas, haja vista a lacuna de
pesquisas e estudos que levem em 
consideração o respeito à socialização 
primária e cosmovisão das crianças 
indígenas. 27 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5003460051607795

361

eliasjanuario@t
erra.com.br / 
http://indigena.
unemat.br / 
(65) 9925-1967

Este grupo encontra-se localizado no 
Campus Universitário Deputado Estadual 
Renê Barbour, da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (UNEMAT), e objetiva a 
realizar pesquisas que identifiquem 
desafios e perspectivas da educação 
superior indígena em Mato Grosso - Brasil.
Reúne pesquisas e ações voltadas na área
da Antropologia, Arqueologia e Arte 
Indígena. Pertence ao escopo deste grupo 
o Projeto de Mestrado em Ciências 
Ambientais intitulado Mosaico Intercultural 
que teve como referencial teórico o 
socioambientalismo em pesquisa 
qualitativa colaborativa etnográfica. Utiliza 
os princípios da interdisciplinaridade e da 
interculturalidade para discutir aspectos 
como a institucionalização, a inclusão de 
políticas públicas governamentais e 
conhecer as influências da antropologia 
jurídica num cenário de 
multiculturalidades. 18 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1861512283097184

363
laepi.ceppac.u
nb@gmail.com

Os Estados nacionais decorrem de 
processos de centralização de poder que 24 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8540091029958518
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/ 
http://laepicepp
acunb.blogspot
.com.br / (61) 
3107-6028

são conflitantes com a heterogeneidade 
cultural, identitária e ideológica constitutiva
das sociedades onde emergem. No 
continente americano, essa situação 
paradoxal foi agravada por situações 
coloniais extremamente assimétricas que 
os precederam e que foram responsáveis 
pelo aniquilamento, transformação ou 
subordinação de sociedades nativas, que 
passaram a ser definidas como 
minoritárias, marginais, étnicas etc. 
Sempre por oposição e comparação à 
identidade e consciência ditas nacionais e 
modernas. Considerado esse cenário, o 
Grupo de Pesquisa sobre "Movimentos 
Indígenas, Políticas Indigenistas e 
Indigenismo" volta-se para a compreensão
das políticas interétnicas nas Américas a 
partir de trabalhos que agreguem, 
sistematizem e divulguem a experiência 
multidisciplinar e comparativa do Programa
de Pós-Graduação em Estudos 
Comparados sobre as Américas em torno 
da "questão indígena".

368

rose.historia@t
erra.com.br / 
(91) 91378-
1118

O grupo vem trabalhando junto as 
populações Anambé, na região do Baixo 
Tocantins, contribuindo nas discussões 
referentes a Educação Escolar Indígena. 
Sendo que as pesquisas estão sendo 
realizadas ajudando aos integrantes do 
grupo como também os alunos da 
Faculdade de História de Cametá a 
contribuir em trabalhos ligados a memória 
e a luta indígena. 5 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9185285367508649

373

neabi.ufms@g
mail.com / (67) 
3345-7572

O grupo pretende congregar todos os 
pesquisadores da UFMS que estudem 
questões ligadas aos povos indígenas e 
aos afro-brasileiros, com ênfase aos 
problemas contemporâneos enfrentados 
por esses grupos no passado e no 
presente. Pretendemos contribuir para a 
criação de mecanismos de redução de 
desigualdades na sociedade em geral, e 
nos ambientes educacionais em particular.
Produziremos eventos, cursos, produzir 
artigos e livros que manifestem a produção
de seus componentes e colaboradores. 
Fomentaremos grupos de estudos na 
UFMS voltados para as questões das 
diferenças culturais e dos estudos pós-
coloniais. A Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul a muito precisa de um 
espaço concreto que reúna professores e 
estudantes e que conviva com os 
movimentos sociais e com a educação 
básica, afim de colaborar com a justiça 
social e com os avanços científicos dessa 
área. Temos nos tornado referência na 
Instituição na temática e no movimento 
negro do estado. 5 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4371383320711027

377

suzanelimacost
a@gmail.com /
http://neaiufba.
blogspot.com.b

Em 2012, iniciamos a produção de uma 
cartografia das produções autobiográficas 
dos Povos indígenas, com vistas à 
caracterização da emergência autoral do 19 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2441564559905737
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r / (71) 3283-
6209

sujeito histórico indígena na formação 
política/literária do Brasil, tendo como um 
dos seus principais objetivos a futura 
publicação da coletânea intitulada 'As 
Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil' 
( Projeto financiado pelo CNPQ). Além 
disso, publicamos o livro "Pesquisa e 
escola: experiências em educação 
indígena na Bahia", resultado das 
pesquisas desenvolvidas no Programa 
Observatório da Educação Escolar 
Indígena - Núcleo Yby Yara (CAPES).

385

(53) 
32845531/neta
ufpel@yahoogr
upos.com.br/ne
ta.ufpel.edu.br/

O Núcleo de Etnologia Ameríndia (NETA) 
está lotado no Instituto de Ciências 
Humanas da Universidade Federal de 
Pelotas. O mesmo busca viabilizar 
pesquisas científicas sobre temas 
relacionados, além de políticas públicas 
aos ameríndios e aos seus territórios. 
Objetivos: Realizar atividades em conjunto 
com os laboratórios e núcleos de 
pesquisas, com os Programas de Pós-
Graduação da UFPEL, da mesma forma 
com outras universidades brasileiras e 
estrangeiras; Promover a realização de 
eventos como meio de interlocução, 
reflexão e divulgação de pesquisas; 
Constituir um banco de dados sobre os 
resultados das pesquisas; Dar suporte às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
aos cursos de graduação e pós-
graduação; Promover a divulgação 
científica e a publicação dos resultados 
das pesquisas realizadas, bem como o 
retorno dos dados em formatos diversos 
às pessoas pesquisadas; Promover o 
intercâmbio científico e profissional com 
Instituições congêneres nacionais e 
estrangeira. 14 3

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrup
o/5285269819090778

387

(51) 
33087167/sergi
obaptistadasilv
a@gmail.com/
http://www.ppg
as.ufrgs.br

Produção de conhecimento científico de 
teor etnológico e etnoarqueológico, 
compreendendo teoricamente a realidade 
empírica, a partir de levantamentos 
arqueológicos, historiográficos e 
etnográficos. Assessoria técnica para 
órgãos governamentais e não-
governamentais, a fim de informar as 
políticas públicas, em atendimento aos 
direitos e às demandas de coletivos 
indígenas e tradicionais. Realização de 
perícias antropológicas e arqueológicas, 
produzindo textos à instrução de ações 
civis públicas e processos administrativos 
de proteção ao patrimônio arqueológico e 
de regularização de terras indígenas e de 
quilombolas. Assessoria em projetos de 
desenvolvimento sustentável. Avaliação 
dos processos de licenciamentos de 
grandes obras de engenharia e de 
hidrelétricas. O NIT no momento participa 
e coordena um Grupo Técnico instituído 
pela FUNAI para identificar e caracterizar 
três terras indígenas guarani no Rio 
Grande do Sul, com participação de alunos 40 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4759060594721016
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de graduação e pós-graduação. 
Desenvolve também parte de suas 
atividades por intermédio de projetos 
financiados pela AECID - Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarollo (guarani, políticas 
públicas e direitos de cidadania no Cone 
Sul), pela PROREXT e PROPESQ-
UFRGS (ação de extensão e pesquisa 
sobre kaingang, territorialidade, manejo 
florestal e artesanato), tendo sido realizado
intercâmbio com pesquisadores de 
universidades nacionais, notadamente 
UNESP, UNICAMP, UCDB e UFPR, e 
estrangeiras (Universidad Nacional de 
Misiones, Universidad Católica de 
Asunción e Universidad de San Martín. A 
coordenação do GT 11 Guaranies: 
ciudadania e estados nacionales, por 
ocasião da VIII Reunión de Antropologia 
del Mecosul, foi exercida conjuntamente 
por Ana Maria Gorosito, da Universidad 
Nacional de Misiones, por Marilin Renfelth,
da Universidad Católica de Asunción) e 
pelo coordenador do NIT. O NIT edita o 
periódico científico eletrônico Espaço 
Ameríndio. ISSN 1982-6524. 
www.espacoamerindio.ufrgs.br

403

(01) 
36708517/car
men.junqueira
@terra.com.br

O NEMA comporta um conjunto de 
atividades que abarcam, docência 
universitária, assessorias antropológicas 
para entidades não governamentais(CIMI) 
e (OPAN); e para órgãos do governo, 
como a Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), Ministério do Meio Ambiente e 
Justiça Federal de Mato Grosso. O Núcleo 
tem atuado na PUC-SP (graduação e pós-
graduação),e na Universidade Federal do 
Acre- UFAC, onde seus membros deram 
cursos desde 1997. As pesquisas 
conjugando etnologia e meio ambiente 
possibilitam parceria com o NUPAUB - 
USP, que resultou no livro Saberes 
Tradicionais e Biodiversidade no Brasil, 
publicado em 2002 e, a participação do 
líder do grupo no Programa de Ciências 
Sociais aplicadas ao meio ambiente, da 
universidad Pablo de Olavide, em Sevilla, 
Espanha,desde março de 2008. De 2006 a
2009 desenvolvemos projeto de 
investigação sobre a fronteira Brasil-Peru-
Bolívia. Desde 2017 parceria com UFAM. 22 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2504818238433430

406

(21) 98388-
7393/therezacc
m@uol.com.br/
www.neptaufa
m.com.br

O NEPTA iniciou suas atividades em 2007 
como grupo de pesquisa do CNPq e 
vinculou-se a partir de 2008 ao Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social
da UFAM. O núcleo realiza estudos 
comparativos com base em intensiva 
pesquisa etnográfica focados na 
diversidade de formas de mobilização 
social de povos indígenas e tradicionais da
Amazônia, bem como nos efeitos sociais 
de políticas territoriais em curso na 
Amazônia. A partir dos resultados destas 38 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1760718028338952
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investigações,o núcleo tem procurado 
aprofundar o campo de reflexão sobre as 
temáticas da política, território e cultura e 
apoiar movimentos sociais com 
instrumentos técnico-científicos que 
contribuam com seu protagonismo político.
O NEPTA também sedia e coordena o 
Laboratório UFAM/ Manaus do Projeto 
Nova Cartografia Social da Amazônia 
(Fundação Ford) que vem construindo em 
parceria com movimentos sociais 
mapeamentos participativos nas regiões 
do médio Purus e Vale do Javari. Visite 
nosso site http://www.neptaufam.com.br

414

(65) 3615-
8774/boe9@uf
mt.com/nucleot
ecnoindia.com

O Núcleo Tecnoíndia foi criado em 2007 
ao final da pesquisa com o mesmo nome e
desenvolvida através do convenio 
FUNASA / UFMT 061-2001. Um rico 
material foi obtido nos trabalhos de campo 
junto ao povos indígenas que habitam o 
território do estado de Mato Grosso, 
estando hoje disponível como acervo do 
núcleo de pesquisas, constituindo memoria
relevante para as habitações das etnias 
estudas: Bakairi, Bororo, Xavante, Miki, 
Irantxe, Karajá, Yawalapiti e Kamaiurá, 
Paresí e Umutina. As maquetes 
executadas em parceria com o SEBRAE-
MT fazem parte do acervo do grupo. Em 
2010 o núcleo publicou com apoio do 
SEBRAE-MT e da Editora Entrelinhas o 
livro Tecnologias Indígenas em Mato 
Grosso: habitação, com autoria do Prof. 
Dr. José Afonso Botura Portocarrero e que
em 2011 foi premiado no 25º Premio 
Design do Museu da Casa Brasileira em 
São Paulo. 7 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9784066786823422

420

(81) 8899-
6576/stellatelle
s@hotmail.com

Realizar estudos interdisciplinares sobre a 
memória e o patrimônio material e 
imaterial indígena no Brasil. Em particular, 
o Grupo foca pesquisas nas áreas da 
Linguistica indígena e do Patrimônio 
arqueológico pré-histórico. 25 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9259130100385008

428

(09) 
32728326/adriz
zo@terra.com.
br/http://www.d
esoc.ufma.br

Os trabalhos produzidos pelo Núcleo de 
Etnologia e Imagem tem gerado novos 
conhecimentos sobre as sociedades 
indígenas no Maranhão e suas relações 
com a sociedade brasileira regional. Esses
trabalhos resultam de pesquisas 
desenvolvidas ao longo de vários anos e 
da prática indigenista de seus membros. 
Os pesquisadores desse Núcleo 
desenvolvem, ainda, consultoria a projetos
ambientais e trabalhos extensionistas 
vinculados à saúde, à educação indigena e
outros temas. Novas vertentes de atuação 
tem se aberto aos participantes desse 
Núcleo, através de projetos voltados para 
a investigação de temas relacionados à 
Antropologia do Desenvolvimento, 
resultando em análises sobre os impactos 
do desenvolvimento regional e local sobre 
os grupos indígenas e regionais no 
Maranhão e as respostas por estes 6 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4317573453426420
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elaboradas. Os pesquisadores do Núcleo 
de Etnologia e Imagem tem se dedicado 
ainda, a projetos e estudos ligados ao 
patrimônio cultural e à Antropologia Visual,
com a produção de eventos e pesquisas.

429

(98) 3272-
9590/ivarga@u
ol.com.br

O NuRuNI vem acumulando realizações, 
oportunizadas pelo apoio de diferentes 
financiadores a vários projetos: Qualidade 
de vida e controle da hipertensão arterial 
em comunidades quilombolas, no 
Maranhão (FAPEMA, em andamento); 
Comunidades quilombolas e indígenas 
entre as bacias dos rios Turiaçu e Gurupi: 
construindo agendas comuns, pela 
qualidade de vida (FAPEMA, 2013-2015); 
Curso de Especialização em Saúde da 
Mulher Negra (MS, 2007-2011); 
Territorialidades e controle social de 
políticas de saúde em comunidades 
indígenas no Maranhão (CESE-ANAÍ, 
FAPEMA, 2006-2011); Indicadores de 
qualidade de vida: desafios no Maranhão 
(FAPEMA/FINEP, 2007); Acolhimento e 
acesso ao diagnóstico e tratamento do 
HIV/Aids no Maranhão e em São Paulo, e 
Acolhimento e acesso ao diagnóstico e 
tratamento do HIV/aids para a população 
negra, em dois SAEs de São Luís/MA 
(MS/UNESCO, 2005-2008); Indicadores de
qualidade de vida de comunidades rurais, 
quilombolas e indígenas, na Pré-Amazônia
(CAPES/MEC, 2004-2009). 9 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7806237985914458

430

(67) 9920-
9393/natanielg
omes@uol.co
m.br

Publicação de diversos artigos em revistas
qualificadas e 3 livros. 12 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1965399416228951

431

(95) 3621-
7200/muzzanic
oletti@hotmail.
com

O Núcleo de Pesquisa em Educação 
Indígena de Roraima (NUPEIRR) tem 
realizado estudos na esfera da Educação 
Indígena, com ênfase na organização de 
currículos para a Educação Básica, em 
parceira com Professores das etnias 
Macuxi e Wapichana, no Estado de 
Roraima (RR). Além do trabalho curricular 
desenvolvido no curso de Pedagogia do 
Claretiano - Centro Universitário, no polo 
de Boa Vista (RR), promovem-se 
iniciativas diretas na formação de alunos 
indígenas do Ensino Médio como a criação
de cursos básicos de informática. Também
são articulados cursos de estratégias de 
alfabetização e letramento na língua 
materna para professores que atuam na 
Educação Básica, dentro das 
Comunidades, bem como assessoria 
pedagógica na correção e elaboração dos 
Projetos Políticos-Pedagógicos (PPPs) das
Escolas Indígenas, dentre outras 
atividades. O Grupo também participa in 
loco de Assembléias e Reuniões com 
Coordenadores e Dirigentes de Instituições
e Organizações Indígenas. 5 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6758088906674169

432 (31) 3533- - 9 3 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
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2157/adrianohi
s@yahoo.com.
br/http://www.u
emg.br/ grupo/2735678026163332

438

(96) 3521-
1817/nucleoku
suvwi@gmail.c
om

O Núcleo Kusuvwi de Estudos Palikur-
Arukwayene (NUKEPA) surge da 
necessidade de preencher uma lacuna 
existente nos estudos sobre os Palikur-
Arukwayene. Assim, o NUKEPA articula 
em um grupo de pesquisa as ações e 
projetos que já estão sendo realizados 
pelos pesquisadores que o constituem e 
abre espaço para a integração e diálogo 
de diversas áreas/pesquisadores que 
trabalham com/sobre este povo. O 
NUKEPA objetiva fomentar a pesquisa 
com e entre os Palikur-Arukwayene, 
produzir conhecimento científico com e 
sobre este povo, além de formar 
perquisadores indígenas e possibilitar que 
as pesquisas realizadas sobre o povo 
também retornem para a aldeia como fonte
de estudos e conhecimento para a 
comunidade indígena 6 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0869410114706180

440

(32) 98856-
1463/patricia.p
aula@ufjf.edu.
br

O Núcleo Transdisciplinar de Estudos 
Indígenas (NUTEI) é um programa da 
Universidade Federal de Juiz de Fora/ 
Campus Governador Valadares com o 
objetivo de desenvolver estudos, 
atividades de pesquisa, extensão e 
formação a respeito dos povos indígenas, 
particularmente sobre seus saberes 
tradicionais, condições de vida e de saúde 
e relações com a sociedade. Da 
articulação de seus professores, 
pesquisadores e estudantes com a 
valorização das especificidades étnicas e 
culturais, direitos sociais e Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas surge a contribuição do NUTEI à
eficácia institucional da UFJF. Os diálogos 
entre os saberes acadêmicos e os saberes
indígenas tradicionais permitem maior 
efetividade acadêmica e social da 
Universidade extrapolando o perfil do 
egresso e indo além, conectando o 
território indígena como espaço de 
aprendizagem e aprendizado. 9 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6683915476964123

441

(21) 
25621319/valdi
rgabriel@gmail
.com/http://ww
w.museunacio
nal.ufrj.br/lingui
stica/membros

Pesquisa e ensino de línguas indígenas 
brasileiras e de aquisição da linguagem 
(L1 e L2). Através da observação de dados
de línguas indígenas brasileiras e de 
dados de aquisição da linguagem (L1 e 
L2), este estudo visa a investigar, dentre 
outros aspectos :(i) os tipos de núcleos 
funcionais existentes abaixo de vP , como 
o causativo, o aplicativo e voz, por 
exemplo; (ii) os tipos de núcleos funcionais
que compõem o CP, como foco, tópico e 
força, com base no projeto cartográfico de 
Rizzi(1997); (iii) as propriedades desses 
núcleos que variam entre as línguas; (iv) a 
função dos núcleos abaixo do vP no 
licenciamento de argumentos verbais ; (v) 10 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6678088930505762
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a função categorizadora de alguns núcleos
funcionais abaixo do vP.

461

(51) 3308-
4153/cida.berg
amaschi@gmai
l.com

Peabiru: Educação Ameríndia e 
Interculturalidade surge de pesquisas e 
reflexões realizadas desde o início dos 
anos 2000 e tem como tema a educação 
indígena e suas epistemologias, a escola e
as relações interculturais entre diferentes 
povos e coletivos, indígenas e não 
indígenas. Os participantes do grupo 
atuam de forma colaborativa em escolas e 
terras indígenas, nos programas de 
ingresso e permanência de estudantes 
indígenas na universidade (graduação e 
pós-graduação), na formação de 
professores indígenas (Programa Saberes 
Indígenas na Escola) e não indígenas 
(PIBID, GT 26a). Estudantes desenvolvem 
trabalhos de iniciação científica, realizam 
teses e dissertações. Os conhecimentos 
produzidos sobre epistemologias e 
educação ameríndia e educação 
intercultural contribuem para qualificar a 
educação escolar indígena e a educação 
das relações étnico-raciais (Lei nº 
11.645/2008), desdobrados em artigos, 
livros, comunicações científicas e cursos, 
efetivando a interculturalidade e a 
interciência 30 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4335729712724714

464

(95) 3625-
1042/literaturas
americanas@y
ahoo.com.br

O grupo Pemanência e atualização das 
fontes textuais indínas nas literaturas 
americanas - o caso da região circum-
Roraima", desenvolve estudos e qualifica 
mão de obra especializada na área de 
Literatura Comparada, Teoria e História da
Literatura por meio da produção 
acadêmica/PPGL/UFRR. A investigação 
sobre a literatura da região circum-
Roraima, que abrange Brasil-Guiana-
Venezuela, vem adensando o 
conhecimento sobre a a arte literária dessa
fronteira, que tanto tem contribuído para o 
desenvolvimento cultural da América 
Latina. De outra perspectiva, se volta 
também para o levantamento e a análise 
das formas que as culturas dos nativos 
ameríndios, habitantes tradicionais dessa 
região, se mantém e se atualizam 
hodiernamente. Desse modo, analisa tanto
como as textualidade indígenas têm 
contribuído para a evidenciação das 
formas narrativas dos grupos indígenas, 
quanto sua contribuição para as literaturas 
nacionais de Brasil-Guiana e Venezuela. 15 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7824821852385364

475

(95) 
36213159/maxi
m.repetto@yah
oo.com.br

Temos por objeto estudar e refletir as 
diversas situações sociais que envolvem a 
população amazônica, como povos 
indígenas, afrodescendentes e 
quilombolas, ribeirinhos e populações que 
possam ser consideradas tradicionais ou 
não, mas que habitam nesta região, 
analisando os processos pelos quais se 
constituem, assim como sua relação com a
sociedade nacional, seja pelo impacto de 12 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7719344405699095
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projetos e políticas públicas, como pelas 
contribuições que possam fazer à 
produção de conhecimentos da 
humanidade. Debatemos diversos 
aspectos relacionados com o 
reconhecimento de cidadanias plenas, 
numa perspectiva intercultural, que 
envolva também o exercício dos direitos 
humanos. Isto envolve a sociedade como 
um todo, com seus conflitos e 
contradições. Por tanto buscamos realizar 
e estimular um debate aberto sobre a 
necessidade de educar numa perspectiva 
de letramento e sustentabilidade social e 
ambiental, o que envolve a construção de 
sentido pleno para a vida.

476

(95) 99138-
6479/grupoplei
@outlook.com - 17 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0235010169792795

477

(63) 
21122215/fedvi
ges@uol.com.
br

O grupo trará uma grande contribuição 
para as pesquisas desenvolvidas como os 
povos indígenas do Tocantins, pelos 
pesquisadores da UFT, Campus de 
Araguaína, através do Laboratório de 
Línguas Indígenas, no sentido de contribuir
com as políticas do sistema de cotas para 
alunos indígenas dos cursos da UFT, bem 
como para as pesquisas voltadas para a 
revitalização e manutenção das línguas e 
culturas dos povos indígenas do Estado do
Tocantins, através da publicação e 
organização de materiais didáticos 
específicos para cada povo indígena, 
levando em consideração os aspectos 
socioculturais, históricos e 
linguísticos.Terá também como 
contribuição a participação do Líder na 
criação dos Territórios Etnoeducacionais 
do estado do Tocantins e especialmente 
dos Timbira, além de contribuir para as 
pesquisas do Observatório da 
educação/CAPES/INEP 14 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3330858772820765

483

(71) 3283-
6431/pineb@ff
ch.ufba.br/http:
//www.pineb.ffc
h.ufba.br

O Grupo tem, desde a sua criação, logrado
repercussão significativa em seus campos 
de atuação, a saber, antropologia social, 
etnologia indígena, antropologia histórica e
política indigenista. Ele prossegue 
utilizando o conhecimento produzido como
material de reflexão, no ensino e na 
pesquisa de graduação e pós-graduação, 
e veiculando-o através dos meios de 
divulgação científica e de comunicação 
midiáticos. Vale-se deste conhecimento 
para formular políticas públicas orientadas 
para os povos indígenas, de caráter 
regional e nacional, e colaborar para o 
estabelecimento de relações mais 
simétricas entre esses povos e os vários 
estratos componentes da sociedade 
brasileira. Finalmente, envida esforços 
para que o conhecimento acumulado 
circule entre os povos investigados, 
contribuindo, assim, para expandir a sua 
percepção crítica e aprimorar os 27 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8583965798657956

Página 123 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total

Proximidade
com o Tema Links

mecanismos de interação e articulação.

485

(87) 8837-
4757/anderson
.armstrong@un
ivasf.edu.br

O grupo de estudo se propõe a identificar 
de forma transversal o perfil de risco 
cardiovascular de dois grupos 
populacionais indígenas na Bacia do Rio 
São Francisco, o que se apresenta com 
importância para o conhecimento dos 
padrões epidemiológicos desse povo. 
Esse conhecimento não só beneficiaria as 
comunidades locais, mas potencialmente 
auxiliaria o planejamento de futuros 
investimentos em infraestrutura e comporia
o entendimento dos processos de 
formação da população brasileira como um
todo. 25 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7174350947058002

492

(92) 3878-
4494/redesindi
genas@gmail.c
om 0 2 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6157469648675435

493

(91) 3201-
7231/marcela.v
ecchione@gm
ail.com

Em período de formação, o Grupo já é 
parte da articulação da sociedade civil 
Grupo Carta de Belém 
(www.cartadebelem.org.br) que trabalha 
no monitoramento das políticas e 
negociações climáticas em âmbito 
doméstico e global com especial atenção 
aos impactos que as mesmas geram em 
direitos territoriais, sociais e ambientais. 
Foi publicada por pesquisadores do Grupo,
junto com o Instituto de Estudos 
Socioeconomicos, nota tecnica sobre a 
PEC 55, orcamento e direitos dos povos 
indigenas. Disponivel em: 
http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicaco
es/notas-tecnicas/nts-2014/nota-tecnica-
no-181 6 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8177910873838112

499

(21) 
25982683/coim
bra@ensp.fiocr
uz.br/http://ww
w.ensp.fiocruz.
br

Destacado pela qualidade de sua 
produção, o grupo desenvolve diversas 
pesquisas multidisciplinares sobre 
processos históricos e contemporâneos 
ligados à epidemiologia, nutrição, 
antropologia, demografia, políticas 
públicas e ecologia de povos indígenas no 
Brasil. Os pesquisadores do grupo 
desenvolvem colaborações com unidades 
da FIOCRUZ em Campo Grande, Manaus 
e Recife, além de diversas outras 
instituições de ensino e pesquisa no Brasil 
e no exterior (EUA, México, Austrália, etc.).
O grupo participa de uma ampla rede 
envolvida em pesquisas em saúde 
indígena, em parceria com a Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), 
a Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA) e a Associação Brasileira de 
Estudos Populacionais (ABEP). 
Integrantes do grupo coordenaram e 
executaram importantes pesquisas de 
visibilidade nacional e internacional, 
incluindo, no período 2008-2010, o "I 
Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição 
dos Povos Indígenas". 29 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2888698153514112

508 (45) 9995- O grupo discute o impacto do 18 3 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
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4406/seguanae
s@gmail.com

"desenvolvimento" (agronegócio, 
mineração, hidrelétricas, rodovias, etc.) e 
das políticas de conservação (Unidades de
Conservação) nos territórios de 
populações rurais, tradicionais e 
indígenas, e os direitos sociais, étnicos, 
ambientais, econômicos e territoriais das 
populações afetadas. Está organizado em 
três linhas que tem como eixo comum as 
articulações em torno do território, que 
pela natureza dos conflitos, dilemas e 
tensões apresentam problemáticas 
indissociáveis, que necessitam ser 
pensadas a partir de distintas pesquisas e 
de abordagens interdisciplinares e 
interepistêmicas. Cabe destacar 2 grupos 
de trabalho realizados nas últimas 
reuniões da Associação Brasileira de 
Antropologia, vinculados ao grupo TEAR: 
GT 060 Territórios e Impactos 
Socioambientais: projetos 
desenvolvimentistas e reordenação 
territorial na AL e GT 047 Impactos 
Socioambientais e Povos Tradicionais na 
AL: reestruturação territorial, conflitos e 
novos aportes teóricos. grupo/5991252163770407

515

(19) 3521-
1612/termobin
d@gmail.com/
http://www.cpei
.ifch.unicamp.b
r/

Repercussão local com o SEMINÁRIO 
PERMANENTE (mensal: discussão de 
pesquisas individuais) e do CONJUNTURA
INDÍGENA (bimestral: debate sobre 
política indígena e indigenista). 
Repercussão regional com o I 
ENCONTRO DE ETNOLOGIA, HISTÓRIA 
E POLÍTICA INDÍGENA (2014), em 
parceria com PPGAS/UFSCar, FCLAr-
Unesp e Unifesp (o segundo ocorrerá em 
2018) e com o Seminário ¿Desigualdades 
e Diferençasno Brasil a partir de uma 
perspectiva étnico-territorial: as situações 
indígenae quilombola¿ em parceria com o 
CEBRAP e o CEM-USP. Repercussão 
nacional com o WORKSHOP 
SOBREPOSIÇÕES TERRITORIAIS 
(populações étnicas e UCs, 2013). 
Projetos de pesquisa em curso: POVOS 
INDÍGENAS NA METRÓPOLE - 
INDIANIDADE, URBANIDADE E 
REFLEXIVIDADE CULTURAL (Arruti, 
2013-2017) e A POPULAÇÃO INDIGENA 
NO BRASIL: ANÁLISE DOS DADOS DO 
CENSO 2010, FAPESP-UTEXAS 
(Azevedo) 16 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4652389105394746

520

(96) 98119-
8238/carina_al
maid@yahoo.c
om.br/http://ww
w2.unifap.br/oi
apoque/

Transfronteiras Ameríndias procura 
envolver pesquisadores de distintas 
instituições da área das ciências humanas,
como historiadores, geógrafos, 
antropólogos, entre outros, especialistas 
nos estudos de diversos povos indígenas e
regiões, com vistas ao estabelecimento de 
diálogos e estudos comparativos acerca 
dos índios que vivem no continente 
americano. Assim, estabelecer um grupo 
de pesquisa que articula diferentes 
pesquisadores do Brasil sobre a temática 10 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3875693855420436
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indígena possibilita promover um espaço 
de diálogos interinstitucional e 
interregional.

4

nupas@gmail.c
om / 
www2.uefs.br/n
upas / (75) 
3161-8019

Os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de 
Pesquisa Ambiente, Sociedade e 
Sustentabilidade têm como objetivo 
principal a produção de conhecimento que 
possibilite o entendimento dos processos 
de manejo dos sistemas socio-ecológicos 
e da biodiversidade pelas comunidades 
tradicionais e povos indígenas, que 
contribuam para a definição e a avaliação 
de políticas públicas voltadas a essas 
comunidades. Por outro lado, as pesquisas
do Grupo também buscam produzir 
inovação tecnológica social e ambiental de
modo a contribuir com a sustentabilidade 
nos territórios tradicionais e em nossa 
própria sociedade. O Grupo prima pela 
excelência acadêmica, pela ética na 
pesquisa e pelo compromisso social, 
através da articulação efetiva entre Ensino,
Pesquisa e Extensão bem como do 
desenvolvimento de projetos em 
colaboração com outras universidades e 
centros de pesquisa do estado (UFBA, 
UFRB, UNEB, IFBA-Porto Seguro), do 
país (UFRJ, Museu Nacional do Rio de 
Janeiro e Jardim Botânico do RJ) e 
internacionais. 19 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5621947104216086

6

cristinabaltor@
gmail.com / 
(32) 21023101

A observação antropológica não dispensa, 
como disse Marcel Mauss, um certo "jogo 
de categorias", ou seja, a assimilação, o 
deslocamento e a alteração de conceitos 
através dos quais se torna possível 
experimentar determinadas realidades, a 
princípio, inteiramente alheias. O objetivo 
dos pesquisadores e estudantes reunidos 
no grupo de pesquisa Antropologia das 
Fronteiras Conceituais aponta para a 
descrição de processos e técnicas em 
diferentes sistemas conceituais, voltados à
seleção e à manipulação de conceitos 
oriundos de seu exterior (outra sociedade, 
outra classe social, outra instância cultural 
ou ideológica). De início, estabelecemos 
alguns campos etnográficos, definidos seja
em comunidades urbanas, rurais, 
indígenas ou de outras minorias: frentes 
pioneiras, de expansão, zonas de 
imigração, roteiros turísticos e de lazer; 
missões religiosas, científicas e 
civilizatórias (inclusive indigenistas); 
projetos de desenvolvimento, programas 
de modernização, políticas públicas; 
vanguardas políticas, movimentos 
culturais, novos estilos artísticos, modas e 
estrangeirismos. 51 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5498125239871026

7

lsegala@id.uff.
br / (21) 99803-
7765

Subsídios às políticas publicas de 
Educação e Cultura, especialmente 
aquelas sobre formação de professores, 
patrimônio cultural e educação indígena. 
Apoio a iniciativas comunitárias de museus
sociais especialmente em contextos 20 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4872496342128699
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urbanos.

10

hilarioaguilera
@gmail.com / 
www.ufms.br / 
(67) 3345-7572

ESPECIALIZAÇÃO na temática: Culturas e
História dos Povos Indígenas, com mais 
de 200 alunos (MEC/UFMS). +Publicação 
de livros: Direitos Humanos (MEC); Cultura
e História dos Povos Indígenas em MS 
(UFMS); Políticas de Inclusão: indígenas 
no Ensino Superior. +03 cursos de 
Formação de profissionais - EDUCAÇÃO 
EM DIREITOS HUMANOS em MS (2008, 
2010 e 2013) Municípios polos (Campo 
Grande, Amambaí, Aquidauana, Coxim, 
Corumbá, Bela Vista) e outros 16 
municípios vizinhos. +Criação do Comitê 
Estadual de Educação em DH de MS em 
2010 e capacitação de 350 profissionais 
da educação sobre os Direitos Humanos. 
+Projeto de pesquisa com financiamento 
público - Políticas públicas em 
comunidades quilombolas de MS; no prelo,
livro sobre o tema. +Projeto do UNICEF 
(2010-2011) LEVANTAMENTO 
DIAGNÓSTICO QUALITATIVO sobre o 
grau de realização de Direitos Humanos 
das mulheres e crianças indígenas de 
Dourados/MS; +Projeto de pesquisa: 
Análise da Migração e tráfico de pessoas 
na fronteira de MS (UCDB. UFMS e MPT) 39 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8401809606880280

11

manuel.lima@
pq.cnpq.br / 
(62) 35211128

Grupo tem um interface direta com o 
NEAP - Núcleo de Estudos de 
Antropologia, Memória e Expressões 
Museais da Universidade Federal de Goiás
que tem o intuito de pesquisar e 
compartilhar experiências e saberes 
acadêmicos, modus operandi em gestão 
de bens culturais, formulação de políticas 
públicas nos campos do conhecimento dos
museus, da antropologia, da memória 
social e do patrimônio cultural, assim como
na constituição, conservação e 
musealização de acervos culturais que 
expressam a riqueza e diversidade cultural
de Goiás e do Brasil presentes nos 
acervos da UFG, da PUC-GO e acervos 
brasileiros. O NEAP - Núcleo de estudos 
de antropologia, patrimônios, memória e 
expressões museais da UFG que tem 
interface com a graduação em Ciências 
Sociais, Museologia e Licenciatura 
Intercultural Indígenas com o Programa de
pós-graduação em Antropologia Social e 
Sociologia da UFG. Tem como principal 
repercussão o registro do modo de fazer 
as bonecas Karajá e produções 
acadêmicas. 24 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3149044970162725

26 profalazuin@u
nir.br / 
www.cejam.uni
r.br / (69) 
21822280

O CEJAM - Centro de de Estudos e 
Pesquisas da Amazônia, objetiva: - 
Pesquisar sobre as questões relativas aos 
Direitos Humanos, ambientais, Direito da 
Cidade,Direito do Estado e urbanísticos-
ambientais no âmbito da Amazônia, 
mormente no Estado de Rondônia; - 
Estudar os impactos causados pelas 
relações de consumo nas populações 

37 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1981487220017040
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tradicionais e indígenas e no meio 
ambiente da Amazônia; - Promover e 
implementar projetos e eventos visando o 
despertar e a consolidar interesse pela 
existência, preservação e desenvolvimento
na Amazônia; Estudar a forma e os efeitos 
da aplicação dos conhecimentos primitivos
pelas populações tradicionais e indígenas 
da Amazônia, relativamente à manutenção
da natureza. - Pesquisar sobre a 
biodiversidade e biopirataria. - Pesquisar 
sobre os meios de comunicação social 
numa perspectiva do Direito,da Sociologia 
e Antropologia. - Pesquisar sobre 
Comunicação e Segurança da Informação.
- Pesquisar sobre Cidades Sustentáveis na
perspectiva da Cidade Educadora.

30

peggion@fclar.
unesp.br / (16) 
33346218

Fundado em 1982 pela Professora Titular 
de Antropologia Silvia Maria S. Carvalho, 
com a colaboração de vários professores e
estudantes do curso de graduação em 
Ciências Sociais da Universidade Estadual
Paulista, o Grupo de Estudos Indígenas 
ampliou sua esfera de atuação e 
institucionalizou-se nos anos seguintes 
com o nome de Centro de Estudos 
Indígenas, sob a coordenação dos 
professores Silvia Carvalho e Miguel Angel
Menéndez, e recebeu a denominação 
atual, Centro de Estudos Indígenas Miguel 
Angel Menéndez - CEIMAM, em 
homenagem a este pesquisador. O 
objetivo do CEIMAM é pesquisar e discutir 
a organização social e a cosmologia dos 
povos indígenas na América do Sul, 
difundir questões afetas a suas formas 
próprias de sociabilidade, direitos 
territoriais, saúde, educação e gestão 
ambiental. O CEIMAM congrega 
professores, pesquisadores, estudantes, 
edita o periódico Terra Indígena (ISSN-
0103-2437) e promove atividades 
acadêmicas e culturais. Alunos e ex-
alunos de graduação e pós-graduação em 
Ciências Sociais, História, Pedagogia, 
Economia e Letras da UNESP que 
participaram e participam das atividades 
do CEIMAM atuam na formulação, 
produção e propagação de ações e 
informações em favor da diversidade 
sócio-cultural no Brasil. 26 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0577722414846360

36 janebeltrao@g
mail.com / (91) 
32018468

Na Cidade ou na Aldeia há patrimônios a 
serem conhecidos e resguardados como 
parte do ambiente quotidiano de povos e 
populações amazônicas. Patrimônios 
indígenas e não-indígenas se transformam
em desafio, pois se constituem em 
presença viva do passado que lhe deu 
forma e o transforma em lastro da vida 
presente, compondo o mosaico 
indispensável à diversidade social, 
adquirindo dimensão ímpar, testemunhos 
das múltiplas faces da Amazônia. Para 
registrar este patrimônio faz-se necessário 

6 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8274587192940486
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romper as fronteiras estabelecidas no 
território da Antropologia, mesmo 
considerando os quatro amplos campos da
disciplina: Antropologia Social, 
Arqueologia, Bioantropologia e Linguística.
Assim a associação à História, ao Direito e
à Arquitetura permite pesquisar saberes 
que não se circunscrevem à um território e
que pretende conhecer saberes e práticas 
oriundas da experiência de nativos, 
migrantes e povos etnicamente 
diferenciados pensado identidades 
culturais em contexto de globalização, 
considerando as

48

coeducufmt@g
mail.com / 
http://www.coe
ducufmt.org/ / 
(06) 36158830

Criado em 2004 na Unemat, o COEDUC 
desenvolve uma práxis voltada à pesquisa,
ensino e extensão nas temáticas: cultura 
popular e tradicional, formação de 
educadores e professores indígenas na 
perspectiva da educação intercultural, 
diversidade e questões étnico-raciais. Em 
2011, na UFMT vinculando-se ao PPGE/IE
e à FEF, fortalecendo os estudos e 
parcerias com os povos indígenas e 
atuando na Educação Básica da baixada 
cuiabana. Com os estudos compreende o 
Corpo como materialidade da pessoa que 
se Educa na relação com o Outro, 
mediado pela Cultura. Os eixos temáticos 
se estabelecem na relação 
corpo/educação/cultura, corpo/identidade, 
educação intercultural/educação indígena. 
Integra-se à Rede CEDES/ME em 2007 
pautando políticas de esporte e lazer para 
os povos indígenas, e desenvolve 
parcerias culturais e acadêmicas 
articuladas aos movimentos sociais com 
os Grupos de Pesquisa GPMSE/UFMT, 
MOVER/UFSC e NEPI/UFSC, 
NECON/UnB, LEAL/UNEMAT, 
GEABI/UFPA e GEPIA/UFPA. 36 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0169655403633076

50 omcerezer@ho
tmail.com / 
http://www.une
mat.br / (65) 
32210514

O grupo de pesquisa, representado pelas 
linhas de pesquisa "Ensino de História, 
Educação Escolar Indígena e Diversidade 
Cultural" e "Antropologia, Identidade e 
Diversidade", pretende desenvolver as 
seguintes atividades: 1. elaborar estudos 
que abordem as questões da diversidade, 
da cultura e do ensino de História e da 
Antropologia e Arqueologia; 2. estimular a 
constituição de centros e núcleos de 
pesquisa que congreguem pesquisadores 
de diferentes instituições de ensino e 
pesquisa envolvidas com as propostas 
temáticas do grupo de pesquisa; 3. formar 
bancos de dados, por fundo documental 
ou temático, de autoria individual ou 
coletiva; 4. promover discussões e 
intercâmbios sobre os temas de interesse 
dos pesquisadores e sobre os resultados 
alcançados em investigações 
desenvolvidas; 5. divulgar os resultados 
das pesquisas feitas pelos seus membros 
em eventos, publicações e homepage 

14 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4903556349156701
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institucional; 6. realizar seminários 
regionais e nacionais e atividades 
programadas para incrementar a troca de 
experiências e diálogos.

56

mardencampos
@gmail.com / 
(31) 99518-
8970 - 17 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9649482800043788

59

rumikubo2002
@gmail.com / 
(51) 3308-3458

É um grupo de pesquisas multidisciplinar 
que envolve pesquisadores das ciências 
sociais e humanas e biológicas. Está 
vinculado aos Programas de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Rural e 
de Pós-Graduação em Botânica da 
UFRGS. Desenvolve pesquisas 
fundamentadas na Etnobotânica, 
Etnoecologia, Biologia, Antropologia e 
Economia. Tem como desafio realizar 
estudos científicos que estejam 
coadunados com demandas sociais 
relacionadas à conservação, o que 
fundamenta uma metodologia de ação que
alia a pesquisa à extensão. Os estudos 
focalizam-se em: 1) agricultores familiares 
com atividades fundamentadas no manejo 
sustentado dos recursos naturais; 2) 
pescadores artesanais abordando o 
conhecimento ecológico local e 
ordenamento pesqueiro; 3) povos 
indígenas e quilombolas apoiando ações 
que visem a soberania territorial destes 
grupos, enfatizando a perspectiva da 
agrobiodiversidade. Os temas de pesquisa
abarcam povos e comunidades 
tradicionais, segurança alimentar e 
nutricional, etnoconservação. 26 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8736889716503296

65

t.wencze@terr
a.com.br / 
http://www.uerg
s.edu.br / (54) 
3519-8510

Promover uma cultura de paz e tolerância, 
através da educação em Direitos Humanos
e da inserção de diferentes grupos sociais,
historicamente subalternizados e 
vulneráveis, contribuindo para a 
construção de uma sociedade que exerça 
cotidianamente sua cidadania. Acrescenta-
se também a análise das ações da justiça 
na efetivação da construção de atitudes de
autoafirmação identitária e de valorização 
das culturas negras e indígenas, 
contribuindo para a promoção de relações 
interétnicas pautadas pela igualdade racial
por meio do viés decolonial. 18 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1292006171364145

74 adir@ucdb.br / 
www.ucdb.br/m
estrados/ / (67)
33123604

Reúne pesquisadores do PPGE/UCDB, 
UEMS e UFMS, em torno da temática cujo 
eixo central é a relação entre sociedade(s) 
e cultura(s), tendo como núcleo de 
investigação a educação e a diferença 
cultural. Contempla um repertório de 
interesses ( temáticas e referenciais 
teóricos) que propõem a reflexão e a 
reinvenção de/da(s) práticas(s) 
pedagógica(s) cada vez mais polissêmicas
e matizadas por diversas fontes de 
conhecimentos, tendo como foco principal 
a educação escolar indígena e as suas 

23 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7875837738389382
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implicações epistemológicas e 
pedagógicas. O grupo tem significativa 
participação em eventos nacionais e 
internacionais relacionados a 
interculturalidade, a inferiorização e 
subalternização produzidas em contextos 
pós-coloniais, bem como na organização 
de eventos. Nos últimos anos têm sido 
parceiros: Reinaldo Fleuri/UFSC, Maria A. 
Bergamaschi/UFGRS, Iara Bonin/ULBRA, 
Levi Pereira/UFGD, Ana Gomes/UFMG, 
Clarice Cohn/UFSCAR, Daniel 
Mato/Argentina e Héctor Muñoz/México . 
Participa Red ESIAL/UNTREF/Ar.

106

maria.bethonic
o@ufrr.br / (95)
98119-4110

Desenvolver pesquisas relacionadas à 
gestão territorial em áreas indígenas da 
Amazônia, com foco em Roraima, 
buscando contribuir em soluções para a 
sustentabilidade ambiental, bem estar e 
autonomia dos povos que vivem nessas 
terras. 17 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3224939356184456

114 arramos@unb.
br / 
http://www.unb.
br/ics/dan / (61)
32733264

As atividades deste grupo de pesquisa 
giram em torno de duas grandes linhas de 
pesquisa: etnologia indígena e relações 
interétnicas. A primeira inclui pesquisas 
sobre organização social e política, 
cosmologia, teorias da doença, sistemas 
de comunicação e memória, educacao 
indígena e conhecimento sobre território. 
Os povos indígenas focalizados na 
América do Sul sao: Ashaninka no Acre e 
no Peru, povos do Alto Rio Negro no Brasil
e na Colombia, Yekuana e Yanomami em 
Roraima e no Amazonas, Kaiabi no Alto 
Xingu, Apiacá do Pará e Xetá no Paraná. 
Orientando esses trabalhos está a 
conviccao de que é preciso revitalizar as 
pesquisas etnográficas entre povos 
indígenas, de modo a fazer jus à 
complexidade e sofisticação desses povos 
e a aprofundar a compreensão da 
realidade etnográfica no contexto 
contemporâneo das relações interétnicas 
no continente. Ao mesmo tempo, há a 
expectativa de que a etnografia academica
seja paulatinamente acompanhada de 
auto-etnografias realizadas pelos próprios 
indígenas, face as crescentes 
oportunidades de seu ingresso no ensino 
superior do país.Na segunda linha de 
pesquisa desenvolvem-se trabalhos de 
campo e documentais sobre a construção 
do indigenismo como uma ideologia das 
relações interétnicas no Brasil e na 
América Latina,incluindo, dentre outros 
temas, o papel do Estado em suas 
diversas vertentes, da igreja, da imprensa 
e de outros atores na arena interétnica 
(ONGs, empresas, etc.),além das 
vicissitudes advindas do contato com o 
branco na re-significação das cosmologias 
indígenas. Uma parte importante dessa 
linha é o foco nos sistemas regionais de 
interligações históricas, políticas e 

15 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1322466222228497
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comerciais,conectando povos indígenas e 
até mesmo populações regionais hoje 
espacialmente distantes e aparentemente 
desvinculadas entre si, cruzando, 
inclusive, fronteiras internacionais.

129

ivanian@uol.co
m.br / 
http://grupoged
ai.blogspot.co
m.br/ / (91) 
8127-9837

As sociedades amazônicas são parte 
integrante deste novo cenário 
internacional, inseridas nesta nova forma 
de globalização. Atualmente, a Amazônia 
está no centro das atenções 
internacionais, muito em função dos 
debates sobre o meio ambiente e há uma 
imagem generalista das sociedades que 
vivem na região. Aos olhos internacionais, 
parece só haver populações indígenas 
isoladas dentro da floresta e se ignora a 
presença de mais de 15 milhões de 
habitantes, espalhados em grandes e 
pequenas cidades, em grandes e 
pequenas propriedades rurais, nas 
margens dos rios, em terras indígenas, em
remanescente de quilombolas. Se por um 
lado existem grupos indígenas isolados na 
floresta, sem acesso à eletricidade e aos 
meios de comunicação de massa, por 
outro, há grandes metrópoles como Belém 
e Manaus, com um universo midiático 
bastante abrangente. Muito pouco, no 
entanto, se produziu de conhecimento 
acadêmico, em universidades da própria 
região, sobre a realidade da Amazônia em 
relação aos processos de 19 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5834331290268424

131

geipam.ufpabr
ag@gmail.com
/  
https://www.fac
ebook.com/gro
ups/geipam/ / 
(91) 98357-
8247

O Grupo de Estudos e Pesquisas 
Interculturais Pará-Maranhão (GEIPAM) foi
criado em 2016, e desenvolve estudos 
sócio-históricos e etnográficos, bem como 
histórico-documentais, sobre as dinâmicas 
envolvendo indígenas, afrodescendentes e
as chamadas populações tradicionais em 
processos de interação, no trânsito entre o
Pará e o Maranhão. Investiga práticas, 
saberes e representações em contextos 
cosmológicos, históricos, políticos, 
culturais, econômicos, ambientais e 
sociais, e analisa o agenciamento da 
emergência étnica e os conflitos territoriais
relacionados aos agentes econômicos. 
Intersecciona com as áreas de História, 
Antropologia, Sociologia, Saúde, 
Linguística e Educação. Tem como eixo 
integrador de investigação as relações 
envolvendo saberes, territorialidades e 
identidades na Amazônia. 45 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3481725633253945

132 bfranchetto@y
ahoo.com.br / 
http://nupeli-
gela.weebly.co
m/ / (21) 2568-
9642

Divulgação de resultados de pesquisas 
concluídas ou em andamento através de 
publicações em veículos nacionais e 
internacionais e através a participação em 
eventos científicos nacionais e 
internacionais com apresentação de 
trabalhos (comunicações, conferências, 
mesas redondas, etc.). Realização de 
cursos regulares de pós-graduação e 
cursos de extensão. Aplicações e 
intervenções em projetos participativos 

30 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7695457752379280
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junto a comunidades indígenas para a 
salvaguarda e revitalização de línguas 
indígenas (seminários, oficinas, mini-
cursos, produção de material didático e 
para-didático para escolas indígenas). 
Elaboração de publicações para ensino 
médio e graduação sobre línguas 
indígenas (em andamento). Participação 
em grupos de discussão sobre políticas 
linguísticas locais e governamentais, na 
coordenação de programa de 
documentação de línguas indígenas 
(Museu do Índio, FUNAI-RJ) e junto ao 
Inventário Nacional da Diversidade 
Linguística (INDL, IPHAN).

136

teresa.almeida.
cruz@gmail.co
m / (68) 2102-
3151

- Tornar mais conhecida as nossas 
matrizes africanas na sociedade 
amazônida e fazer publicações que sirvam
de subsídios para os professores de 
História; - Dar visibilidade à contribuição 
das mulheres no processo de construção 
de um desenvolvimento sustentável e 
humano. 17 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5256269071508781

138

francisco.salza
no@ufrgs.br / 
francisco.salza
no@ufrgs.br

Os trabalhos desenvolvem-se já há seis 
décadas, com contribuições importantes 
para o conhecimento genético das 
populações humanas sul-americanas, bem
como para o de outros organismos. As 
populações indígenas do continente são 
talvez uma das melhores estudadas em 
todo o mundo. A repercussão dessas 
pesquisas tem sido gratificante, seja em 
termos de citações na literatura 
internacional (11.438 em 05/01/2018, 
Índice h: 49), como pela concessão de 
honrarias ao líder do grupo. Por exemplo: 
(a) Annual Award, Ibero American Society 
of Human Genetics (1997); (b) Franz Boas 
High Achievement Award, Human Biology 
Association (1999); (c) Professor Emérito, 
UFRGS e Cidadão Honorífico de Porto 
Alegre (1999); (d) Membro, National 
Academy of Sciences, USA (1999), Third 
World Academy of Sciences (2001), 
Academia Chilena de Ciencias (2001); (e) 
Prêmio Moinho Santista, Fundação Bunge 
(2004); (f) Prêmio Scopus (2006); (g) 
Doutor Honoris Causa, Universidades de 
Toulouse e Costa Rica (2010/2011). 31 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1621122303444795

147 valeria.costa@
ufvjm.edu.br / 
(33) 98886-
0508

O Grupo de Pesquisa em Agricultura 
Familiar dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (GEPAF Vales), vinculado à 
UFVJM, foi criado em 2007 e reúne 
professores, profissionais externos e 
estudantes de diversas áreas do 
conhecimento. As principais linhas de 
atuação do GEPAF são: Agroecologia, 
Desenvolvimento Rural Sustentável, 
Economia Popular Solidária e Educação 
do Campo. O grupo tem como objetivos 
promover a agricultura ecológica, apoiar 
processos de auto sustentabilidade e 
oferecer subsídios para implementação de 
políticas públicas nos territórios onde atua.

15 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9210047868416169
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Desde sua constituição, o GEPAF 
desenvolve projetos junto às seguintes 
organizações: Escolas Famílias Agrícolas -
EFA's Associação da Escola Família 
Agrícola Oeste do Mucuri - AEFAOM 
Associação da Escola Família Agrícola de 
Itaipé, Caraí, Catují e Ladainha - AEFACIL 
Associação Mineira das Escolas Famílias 
Agrícola - AMEFA Associação Indígena 
Pataxó Pankararú - AIPA Aldeia Indígena 
Cinta Vermelha Jundiba Aldeia Verde 
Maxakali

160

maju@uems.br
/ (06) 3902-
2641

O Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação, Gênero, Raça e Etnia - 
GEPEGRE é um grupo formado em 2008, 
composto por pesquisadores, doutores e 
mestres, e estudantes. O grupo surgiu a 
partir de uma preocupação com as 
questões inerentes ao processo vivido pela
UEMS, pioneira nas ações afirmativas 
para indígenas e terceira do Brasil com 
cotas para negros em se tratando de 
Educação Superior, além de outras ações 
em gênero e diversidade. O objetivo é 
contribuir tanto na academia quanto na 
sociedade com o debate, discussão, 
pesquisa, análise e divulgação das 
temáticas que compõem suas linhas de 
pesquisa e fortalecer a produção 
bibliográfica de estudantes e 
pesquisadores vinculados as linhas, além 
de contribuir com os movimentos sociais e 
outros organismos na elaboração e 
execução de políticas públicas de ação 
afirmativa. Do grupo nasceu em 2014 o 
Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão 
em Educação, Gênero, Raça e Etnia - 
CEPEGRE/UEMS. 31 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8003696352344454

167 marivascarvalh
o@hotmail.co
m / (38) 
35326054

O GEPIMG se esforça para auxiliar a luta 
organizada dos povos indígenas de Minas 
Gerais. Atualmente estamos participando 
do PROPS-Maxakali através de um 
Acordo de Cooperação constituído pelo 
MP-MG, MPF, UFVJM, UFMG, UFJF, 
UFSB, UFSJ. O Acordo é a cooperação 
técnica entre os partícipes com o intuito de
desenvolver ações articuladas para 
criação e implantação do projeto 
denominado Observatório de Políticas 
Públicas e Projetos Sociais dos Povos 
Maxakali na região do Vale do Mucuri em 
Minas Gerais. Encaminhamos para FUNAI 
laudo antropológico, em 2015 da 
comunidade indígena Pankararu e Pataxó 
da cidade de Araçuaí-MG, Vale do 
Jequitinhonha. Aldeia Cinta Vermelha 
Jundiba. Além de palestras, Curso EDH 
que envola a questão indígena. Estamos 
também concorrendo do edital da 
FAPEMIG-09 (Redes) sobre rede de 
pesquisa com um projeto que envolve 
estudos sobre os partos que ocorrem de 
modo tradicional em Aldeias em Minas 
Gerais envolvendo UFMG, UFOP, UFVJM 

17 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2612091203185819
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e a ESP-MG com o projeto Nascer 
indígena?

169

geperuazufpa
@gmail.com / 
http://www.ufpa
.br/ce/geperua
z/ / (91) 
31831281

O Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Educação do Campo na Amazônia - 
GEPERUAZ pertence ao Instituto de 
Ciências da Educação da Universidade 
Federal do Pará e objetiva realizar estudos
e produzir conhecimentos sobre a 
realidade da Educação Básica e Superior 
dos povos da Amazônia que vivem do 
trabalho cooperado - ribeirinhos e 
pescadores, assentados, indígenas, 
quilombolas e extrativistas. Ele se 
configura num espaço de formação de 
pesquisadores/educadores/militantes, 
comprometidos com a uma concepção de 
educação e de ciência dialógica, 
intercultutral e transformadora, que 
envolve pesquisadores da universidade, 
profissionais da educação e integrantes 
dos movimentos e organizações sociais e 
sindicais do campo e da cidade na disputa 
pela hegemonia de um projeto popular e 
emancipatório de sociedade, que assegure
a todos os direitos humanos e sociais, o 
direito à Terra, Território e Dignidade. 96 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8105600889683181

170

roselibss2@hot
mail.com / (95) 
3623-1076

produção e desenvolvimento de debates e 
ações junto aos saberes indígena 
indígenas na escola 14 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4506887031481674

171

fmfernandescb
@gmail.com / 
(96) 98107-
2155

Este grupo tem como principal missão 
contribuir para o avanço de pesquisas na 
área de Saúde Mental e Povos Indígenas, 
através do aprimoramento de 
pesquisadores, realização de pesquisas e 
estudos que visem a construção e 
disseminação de conhecimentos que 
respaldem ações voltadas a esta temática 
nas diferentes situações que envolvam o 
cuidado, assistência e atendimento jurídico
à esse grupo populacional. Portanto visa 
proporcionar uma motivação em atividades
de cunho científico que visem refletir sobre
as relações existentes entre o processo 
saúde/doença visando o aspecto mental e 
dos direitos dos indivíduos que compõe a 
comunidade sem se esquecer dos povos 
indígenas, abordando questões sobre os 
sistemas de saúde indígena, ao processo 
de adoecimento bem como aspectos de 
abordagem jurídica. Além de oferecer 
instrumentos de análise crítica sobre 
ideias, conceitos e teorias que envolvam 
as prática educativas nesse âmbito 
relacionados a esta temática. 17 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7227226417557072

174 vilmaaparecida
depinho@gmai
l.com / (93) 
35151079

- Desenvolver ações - através de 
atividades de pesquisa, ensino e extensão,
de caráter interinstitucional e 
multidisciplinar - voltadas para avaliação e 
acompanhamento da implementação do 
Parecer CNE/CP 003/2004 e da 
Resolução CNE 001/2004 que tratam das 
Diretrizes Curriculares para a Educação e 
Relações Étnico-Raciais e Ensino de 

35 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3088096309004060
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História da África e da Cultura Afro-
Brasileira, e da lei nº 11.645/08, que trata 
sobre o Ensino da História e Cultura 
Indígena em sala de aula. - Subsidiar a 
elaboração, acompanhamento e avaliação 
de diferentes instituições públicas de 
ensino com vistas à implementação de 
políticas públicas de diversidade cultural, 
em especial, voltadas para populações 
afro-brasileiras e povos indígenas.

179

ucy.seki@gmai
l.com / (19) 
3521-1547

Os trabalhos realizados por membros do 
grupo possibilitaram um expressivo avanço
no conhecimento de línguas indígenas 
através da pesquisa de 28 línguas, 
representantes de 15 famílias linguísticas 
(Aruak, Aweti, Botocudo, Jê, Jívaro, 
Juruna, Karib, Sateré-Mawe, Pano, Tupari,
Tupi-Guaraní, Guaikuru, Arawa, Trumai, 
Maskoy), muitas delas antes pouco ou 
nada estudadas. As pesquisas resultaram 
em inúmeras dissertações e teses, além 
de publicações e apresentações em 
encontros científicos no Brasil e no 
Exterior. Muitos dos participantes do grupo
atuaram e/ou atuam em programas 
educacionais junto a comunidades 
indígenas. Este grupo de pesquisa publica 
a Revista Línguas Indígenas Americanas 
(LIAMES, e-ISSN 21777160), é a única 
revista Latino-Americana especializada na 
divulgação de artigos científicos sobre as 
línguas ameríndias, sobretudo daquelas 
faladas nos países da América do Sul.. 26 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4193746660386944

194

rosilenefgs@ya
hoo.com.br / 
(91) 40092359

Estuda as inter-relações entre Educação e 
Saúde. Possui quatro Linhas de Pesquisa, 
quais sejam: a)"Pedagogia e 
Escolarização Hospitalar", que analisa o 
atendimento educacional público às 
crianças e adolescentes impossibilitados 
de frequentarem a escola por situação de 
adoecimento e consequente internação; 
b)"Educação e Gestão em Saúde", estuda 
as iniciativas/políticas de gestão 
organizacional no contexto dos hospitais 
de ensino e pesquisa, com enfoque na 
Educação, Desenvolvimento e Gestão de 
Pessoas e suas interrelações com os 
clientes internos e externos, a governança 
e a sociedade, c)"Educação, Saúde e 
Qualidade de Vida no Trabalho", que 
investiga as ações relacionadas a Saúde 
do Trabalhador e suas inter relações com 
a educação e a qualidade de vida no 
trabalho no contexto hospitalar e 
d)Educação e saúde para populações 
tradicionais e povos indígenas, que estuda
a relação entre saúde, meio ambiente, 
populações tradicionais e povos indígenas 
e as ações de educação e saúde 
implementada 26 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7961496833098467

197 rcfaustino@ue
m.br / 
www.uem.br / 
(44) 3011-8981

Este Grupo foi criado tendo em vista os 
trabalhos desenvolvidos por uma equipe 
de pesquisa da Universidade Estadual de 
Maringá que investiga questões afetas à 

18 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0774155804388439
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diversidade cultural, políticas 
educacionais, educação escolar indígena 
no Paraná; marxismo, educação e cultura. 
Estas pesquisas vêm sendo desenvolvidas
desde o ano de 2001 como linha de 
investigação junto ao PIESP/LAEE-UEM, 
Grupo de Estudos Interdisciplinares criado 
em 1996 pelo Prof. Dr. Lucio Tadeu Mota 
para atuar junto às comunidades indígenas
no Paraná. Com o amadurecimento dos 
estudos da Linha Educação Escolar 
Indígena e formação de uma equipe de 
mais de 15 pesquisadores envolvendo 
alunos de graduação, Mestrado, 
Doutorado e Professores de IES do 
Paraná, em 2012 definiu-se pela criação 
do GEPEC/Grupo de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Emancipação, 
com linhas específicas voltadas ao 
aprofundamento das questões que 
envolvem Cultura, Educação, Grupos 
Étnicos, Diversidade e Marxismo.

198

herlon.alves.be
zerra@gmail.c
om / 
http://www.ifser
tao-
pe.edu.br/reitor
ia / (87) 8846-
3390

Nosso grupo de pesquisa busca ter como 
matriz de produção de seus sentidos seu 
funcionamento como uma Comunidade de 
Pesquisa e Aprendizagem formada em 
torno da investigação das das relações 
entre os temas da Etnicidade, da 
Interculturalidade e das Políticas Públicas 
de Educação, Saúde e Cultura em nosso 
território, os Sertões Pernambucanos, os 
quais abrangem as mesorregiões do São 
Francisco Pernambucano (formado pelas 
microrregiões de Itaparica e Petrolina) e do
Sertão Pernambucano (formado pelas 
microrregiões de Araripina, Salgueiro, 
Pajeú e Sertão do Moxotó)]. Como 
componentes do Coletivo GMEPES 
Sertões - Rede Multidisciplinar de Grupos 
de Pesquisa em Educação e Sociedade do
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF - 
Sertão PE), compartilhamos com esta 
instituição pública a responsabilidade 
educativa sobre uma região fortemente 
marcada pela presença de comunidades 
rurais "mestiças" e de vários povos 
indígenas e afrodescendentes. Como um 
tal cenár 24 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4428690626440320

209 emilenesousa
@yahoo.com.b
r / (99) 
35246200

O Grupo de Estudos Educação, Cultura e 
Infância/GECI objetiva analisar a infância 
vivenciada na contemporaneidade a partir 
de seus principais caracteres: a 
aprendizagem formal e informal, a 
ludicidade, compreendida aqui como o 
brincar, o brinquedo e as brincadeiras, e o 
trabalho infantil realizado pelas crianças, 
especificamente as chamadas tarefas 
domésticas ou afazeres específicos do 
papel da criança em família. Pretende 
ainda mapear as principais formas de 
socialização das crianças em diferentes 
culturas. O GECI está atuando no estado 
do Maranhão entre as crianças ribeirinhas,

6 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6939516845219729
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camponesas, indígenas, quilombolas e 
crianças filhas de quebradeiras de coco 
babaçu.

216

larismenendez
@gmail.com / 
(98) 3272-8303

O Grupo de Estudos em Memória, Arte e 
Etnicidade tem como objetivo principal 
divulgar a produção em artes visuais das 
etnias indígenas do Estado do Maranhão. 9 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7216957690762030

219

hiranpossas@
unifesspa.edu.
br / (94) 98123-
5180

A região do Sul e Sudeste do Pará, 
também denominada de "Amazônia 
Oriental" é uma área caracterizada pela 
multiplicidade de sujeitos que ao longo da 
história vivenciaram relações de conflitos e
interações envolvendo suas específicas 
concepções de mundo - Cosmologias. 
Nesse sentido, o Grupo de Pesquisa em 
Estudos Interculturais das Amazônias está 
voltado para analisar os agenciamentos 
operados em e entre povos de matrizes 
culturais africanas e indígenas, 
deslocamentos migratórios de populações 
oriundas de outros territórios nacionais, 
bem como a complexa relação das 
populações camponesas com as diatribes 
de uma concepção de "cidade" e "poder 
público" excludente. Pretende-se, através 
de uma concepção interdisciplinar, sob o 
vértice temático da "Linguagem", 
"Memória" e "Saberes", além de deslindar 
compreensões sobre a região, questionar 
criticamente as cosmologias das ciências 
presentes na escrita acadêmica, no 
sentido de ela mesma ser problematizada 
e enredada pelo intercultural. 14 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4593560933290570

223

crisnery@unifa
p.br / (96) 
98806-8637

O GECIM tem por objetivo contribuir com a
formação humana, técnica e científica de 
pesquisadores, estudantes da graduação e
pós-graduação e professores indígenas 
nos campos da Educação Intercultural e 
Educação em Ciências da Natureza e 
Matemática, estabelecidos com base no 
fomento a estudos, pesquisas e 
intervenções de extensão. 11 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6401317943942555

236 miranda@uft.e
du.br / (63) 
33668640

Compreendemos que em todo o Brasil e 
também no Tocantins, o avanço do 
capitalismo no campo provoca profundas 
modificações e estas acarretam outras 
exigências para a compreensão da 
educação, da escola, da cultura, do mundo
rural no espaço rural e urbano, bem como 
para as próprias populações do mundo 
rural - (dentre outras, assentados, 
camponeses, indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos)-, com seus diferentes modos 
de construir e reconstruir sua existência 
em conexão com o seu mundo e com o 
contexto mais amplo da sociedade na qual
vive. Nesta perspectiva, os objetivos 
principais do grupo consistem em 
fortalecer a pesquisa educacional nas 
seguintes linhas: as expressões dos 
diferentes universos culturais e as 
demandas específicas das populações 
tradicionais do mundo rural; educação e 

23 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0722457363812088
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cultura camponesa; infâncias e educação 
infantil; educação e cultura indígena; as 
territorialidades camponesas expressas no
avanço do capitalismo no campo no 
Tocantins.

237

appontesfilho
@unioeste.br / 
www.unioeste.
br / (45) 3379-
7056

A formação do NIMUENDAJU GPAS tem 
como objetivos: 1. Consolidar e ampliar a 
disciplina de Antropologia do Curso de 
Ciências Sociais; 2. Auxiliar no 
desenvolvimento da disciplina de 
Antropologia nos outros campus da 
Unioeste. 3. Servir de meio para a 
iniciação científica dos discentes do 
referido curso que quiserem se aprofundar 
nos estudos antropológicos; 4. Ampliar a 
pesquisa antropológica na Unioeste, 
servindo de referência na área; 5, 
Favorecer os estudos antropológicos junto 
aos cursos de Pós-graduação existentes 
no Curso de Ciências Sociais e daqueles 
que venham a surgir futuramente, bem 
como nas outras Pós-graduações dos 
outros campus da Unioeste; 6. Possibilitar 
a atuação em trabalhos de extensão e 
pesquisas antropológicos com colegas 
antropólogos de outras instituições de 
ensino públicas e privadas; 7. Tornar-se 
referência na área de sua atuação para 
possíveis trabalhos interdisciplinares com 
outros grupos de pesquisa da Unioeste e 
de outras universidades, sejam públicas ou
privadas. Com isto, espera-se que a 
Unioeste venha a ter maior destaque nas 
pesquisas e atividades que envolvam os 
estudos antropológicos, em particular 
aqueles temas mais afeitos às linhas de 
pesquisa ora propostas, como: povos 
indígenas; religião e religiosidades; 
antropologia urbana; pessoa moderna; 
organizações industriais; teorias 
organizacionais. 3 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5342377993880529

240 joseliagomesn
eves@gmail.co
m / 
http://www.unir.
br / (06) 
34213595

O Grupo de Pesquisa em Educação na 
Amazônia (GPEA) é vinculado ao 
Departamento de Educação Intercultural 
(DEINTER) da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR) - Campus de Ji-Paraná, 
em Rondônia. Foi constituído em 2004 e 
certificado pela instituição em 2005 no 
âmbito do Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais (DCHS). O GPEA 
surgiu a partir da influência da disciplina 
Educação com os Povos da Floresta 
(indígenas, quilombolas, extrativistas e 
ribeirinhos) do Curso de Pedagogia. O 
projeto de criação do Grupo foi proposto 
por Josélia Gomes Neves, Justo Nelson 
Araújo Escudero e o então estudante da 
Pedagogia, hoje professor, Genivaldo 
Frois Scaramuzza. Desde então os 
objetivos desta disciplina se expressam 
nas linhas de pesquisa do GPEA e depois 
na própria materialização do Curso de 
Licenciatura em Educação Básica 
Intercultural. Hoje outros estudiosos 

45 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7077907248925014
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compõe este coletivo contribuindo na 
formação de jovens docentes 
pesquisadores (as) com saberes críticos, 
solidários e transformadores.

241

eduardo.vergoli
no@ifsertao-
pe.edu.br / (87)
3877-2797

O trabalho do grupo tem repercussão 
local, regional e nacional com a 
participação em diversos eventos e 
discussões acerca da problemática 
educacional relativos aos Povos Indígenas
do Submédio São Francisco no interior 
pernambucano. A pesquisa vem a cada 
ano se fortalecendo e desenvolvendo 
novos projetos tanto em Extensão quando 
em Pesquisa. A busca por um pioneirismo 
é a força motriz do trabalho em grupo. 
Com foco em Educação, ja foram feitos 
levantamentos e análises do perfil 
educacional da região o que possibilitou 
um aprofundamento em questões 
filosóficas e metodológicas buscando o 
respeito a LDB de 1996 que versa sobre a 
educação diferenciada para Povos 
Indígenas. O início foi dado com o 
surgimento do grupo que a cada ano 
explora novos terrenos da pesquisa acerca
desse tema de suma importância para a 
sociedade brasileira com um todo. 7 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7699724640001926

243

zairo.carlos@u
nir.br / (69) 
98944-5225

O grupo de pesquisa pretende incorporar 
dois projetos institucionalizados na 
Universidade Federal de Rondônia. O 
primeiro, coordenado pelo líder do grupo 
que pesquisa a formação dos municípios 
da Zona da Mata a partir da visão dos 
pioneiros, entendidos como os primeiros 
ocupantes da era moderna da região, 
através da aplicação da História Oral que 
contribuirá com a História de Rondônia e 
Regional com repercussões claras na 
formação de material didático a ser 
utilizado no ensino fundamental e médio, 
bem como na formação da identidade de 
Rondônia, com repercussões também na 
confecção de documentos para pesquisas 
futuras. O segundo, diz respeito à 
pesquisa de temática indígena, de modo 
especial aos grupos ressurgidos e sua 
contribuição na extração do látex durante o
segundo ciclo da borracha. Terá ainda, 
repercussão, na formação de 
pesquisadores e pesquisadoras em 
história no estado de Rondônia e na 
inserção da Universidade na realidade das
populações ditas tradicionais. 6 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3941111253417985

245 fedviges@uol.c
om.br / (63) 
21122219

O grupo trará uma grande contribuição 
para as pesquisas desenvolvidas como os 
povos indígenas do Tocantins, pelos 
pesquisadores da UFT, Campus de 
Araguaína, através do Laboratório de 
Línguas Indígenas, no sentido de contribuir
com as políticas do sistema de cotas para 
alunos indígenas dos cursos da UFT, bem 
como para as pesquisas voltadas para a 
revitalização e manutenção das línguas e 
culturas dos povos indígenas do Estado do

11 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4000390333410392
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Tocantins, através da publicação e 
organização de materiais didáticos 
específicos para cada povo indígena, 
levando em consideração os aspectos 
socioculturais, históricos e 
linguísticos.Terá também como 
contribuição a participação do Líder na 
criação dos Territórios Etnoeducacionais 
do estado do Tocantins e especialmente 
dos Timbira, além de contribuir para as 
pesquisas do Observatório da 
educação/CAPES/INEP

249

esc.fiocruz@sa
ude.ms.gov.br /
http://www.mat
ogrossodosul.fi
ocruz.br / (67) 
3346-4480

As linhas de pesquisa Populações 
Vulneráveis, Povos Indígenas, Educação 
na Saúde, Doenças Infecciosas e 
Parasitárias, Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis e Saúde na Fronteira da 
Fiocruz MS visam descrever as 
especificidades clínicas, epidemiológicas, 
psicossociais e etiológicas dos principais 
agravos, infecciosos e não transmissíveis, 
bem como promover a saúde e a 
qualidade de vida das populações 
vulneráveis, dos povos indígenas do Brasil
e da população em geral e fronteiriça da 
região Centro-Oeste, além de contribuir 
para a formação, qualificação e educação 
dos trabalhadores de saúde do SUS. As 
linhas Meio Ambiente e Produtos Naturais 
visam o estudo e manejo dos recursos 
naturais, agrobiodiversidade, toxicologia 
ambiental e o impacto das cadeias 
produtivas locais na saúde ambiental e 
humana. Gestão da Inovação e Atenção 
Básica visam analisar os processos de 
gestão da inovação e qualificar e fortalecer
a produção do cuidado em Saúde no 
âmbito da Atenção Básica, 
respectivamente. 67 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9073791977645491

252 ppgl@ufrr.br / 
(95) 3621-3171

O grupo trabalha com mutilinguismo na 
fronteira entre Brasil-Venezuela-Guiana e 
outras áreas geográficas. Neste cenário 
fazem parte as discussões envolvendo 
subtemáticas: ensino de Português para 
professores, associada ao PB como língua
de Contato e como língua estrangeira. As 
investigações incluem também língua 
portuguesa e várias línguas indígenas da 
região; a temática narrativas autobiográfica
de formação e a descrição e análise de 
línguas indígenas compõem subprojetos 
do grupo abrigando pesquisadores dos 
cursos de Letras, Pedagogia, Licenciatura 
Intercultural-UFRR, além da UERR. Alunos
de mestrado e de graduação, através da 
IC, Monitoria, PIBID estão envolvidos na 
discussão com as línguas espanhol e 
inglês. De forma integralizada alunos 
secundarista (Escola de Aplicação), de 
graduação, do mestrado em Letras/UFRR 
atuam em várias linhas de pesquisa. O 
grupo busca compreender melhor 
fenômenos relacionados às LN, focando 
múltiplas abordagens teóricas sobre 

9 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4851538558828110
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línguas naturais.

253

thiagoacre@g
mail.com / 
http://www.ufac
.br / (68) 3901-
2518

Este grupo possui caráter multidisciplinar, 
incluindo profissionais da Nutrição, 
Educação Física, Enfermagem e Medicina.
Tendo como foco principal a saúde na 
Amazônia, desenvolve estudos sobre 
nutrição das populações amazônicas, 
estuda a relação entre atividade física e 
saúde, a conexão entre saúde e meio 
ambiente, a epidemiologia das doenças 
infecciosas e parasitárias da Amazônia, 
aspectos da Saúde Indígena, e participa 
ainda da produção de conhecimento sobre
gestão e avaliação dos serviços de saúde. 22 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2251546317344865

259

fercallegari@uf
scar.br / 
www.ufscar.br /
(16) 33518340

O grupo foi constituído a partir do interesse
de pesquisadores em trabalhar temáticas 
relacionadas à Saúde Humana e 
Educação Superior. No que se refere à 
Saúde Humana, os componentes do grupo
têm uma história de desenvolvimento de 
estudos nas áreas de Educação em 
Saúde, Saúde Sexual e Reprodutiva e 
Saúde Indígena. O contato com a Saúde 
Indígena vem sendo realizado por meio da
inserção dos estudantes indígenas dos 
Cursos de Graduação da UFSCar no 
Programa de Educação Tutorial 
(PET)/Indígenas-Ações em Saúde. Em 
relação à Educação Superior, integrantes 
deste grupo têm contribuído na 
consolidação do Curso de Medicina da 
Universidade Federal de São Carlos-
UFSCar, o qual é baseado num currículo 
inovador, orientado por competência, que 
utiliza metodologias ativas de 
aprendizagem na formação médica. 
Assim, o propósito do grupo é produzir 
conhecimentos relacionados à 
caracterização do perfil de saúde de 
populações específicas, ao impacto das 
ações educativas em saúde junto à 
comunidade e, tamb 16 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2931214784241282

276 eliasna@hotm
ail.com / 
https://pos.hist
oria.ufg.br / 
(62) 99927-
0702

O Grupo está vinculado ao Núcleo de 
História Ambiental e Interculturalidade e ao
Núcleo Takinahaky de Formação Superior 
de Professores Indígenas e ao Pibid 
diversidade da UFG. Atualmente existem 
dois projetos de pesquisa e um de 
extensão vinculados ao Grupo: História, 
Tempo e Lugar para o povo Iny (Javaé) a 
partir da Interculturalidade crítica, da 
decolonialidade e do enfoque enactivo e o 
projeto: Quilombos de Pombal, Porto 
Leocardio, São Félix e Nova Esperança: 
análise dos fatores relacionados ao 
deslocamento e assentamento de suas 
populações entre os séculos XIX e XX e o 
projeto de extensão, Reativar: Lugares, 
natureza e culturas. Resultados: 15 TCCs, 
10 dissertações de mestrado e 1 tese de 
doutorado. Em andamento: três projetos 
de mestrado e quatro projetos de 
doutorado nas áreas especificadas 
anteriormente. Foram publicados 18 

19 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0005095231423167
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artigos Qualis Capes, 3 livros, 8 capítulos 
de livros e 4 Relatórios Técnicos de 
Identificação e Delimitação de áreas 
quilombolas.

279

italva.silva@ifa
c.edu.br / (68) 
36122797

O grupo de pesquisa: História, Cultura e 
Memórias Afroindígenas do Acre - 
GPHCMAA tem por objetivo realizar 
estudos e reflexões no que tange as 
histórias, as memórias, as diversas 
manifestações culturais e representações 
envolvendo populações africanas e 
indígenas do Estado do Acre, privilegiando
suas memórias e narrativas. O 
permanente diálogo com pesquisadores 
das Letras, Artes, Matemática, Geografia, 
Psicologia, Pedagogia, Ecologia, 
Economia e outras nos permite avançar no
debate, almejando dar visibilidade a esses 
sujeitos históricos e suas memórias. 29 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5147763611986358

284

snchagas@uol.
com.br / 
https://neabupe
.wordpress.co
m / (08) 3761-
8216

Os estudos pós-modernos nos trazem a 
ideia de que as identidades culturais, hoje, 
são transitórias, ou seja, estão sempre em 
constante processo de transformação. 
Como se sabe, apesar do processo de 
globalização, as culturas ainda preservam 
em seu interior, algumas peculiaridades. 
Peculiaridades estas que continuam a 
assinalar a distinção entre os povos. 
Discutir a formação da cultura afro-
brasileira nessa perspectiva é o objetivo 
desse grupo de pesquisa. Ao longo do 
tempo, o Grupo vem realizando vários 
projetos: criou em 2008 o Núcleo de 
Estudos sobre África e Brasil, projeto que 
teve início em 2006. A partir daí vários 
eventos foram realizados: um curso de 
Introdução aos Estudos Africanos para 
professores da rede pública, em 2008, um 
fórum sobre culturas africanas em 2009, 
vários cursos de extensão, o I Congresso 
Internacional de Estudos sobre África e 
Brasil - CONEAB, em 2015 e a solicitação 
a Capes de um Mestrado em Culturas 
Africanas, da Diáspora, e dos Povos 
indígenas, em 2015. 17 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1742630270249715

286 dangelis@unic
amp.br / 
http://indiomas.
iel.unicamp.br /
(19) 35211511

A primeira consequência da constituição e 
manutenção do GP tem sido a articulação 
dos pesquisadores e, além disso, a 
atração de novos acadêmicos 
interessados. Na Linha de Pesquisa 1, 
voltada às línguas e dialetos Jê 
Meridionais, criamos um esforço integrado 
de investigação, e no momento 
coordenamos pesquisas e ações de 
revitalização e registro do dialeto Kaingang
Paulista. Ao mesmo tempo, essa ação 
integra-se à linha 4, na qual também 
desenvolvemos pesquisa e ações do 
dialeto Nhandewa-Guarani de SP e PR e 
do Krenak em São Paulo. Ao incorporar 
uma linha para a LIBRAS, aproximamos as
pesquisas que, ao fim, relacionam línguas 
de comunidades minoritárias, com estudos
que se desdobram para o campo do 

21 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6392736735500095
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ensino bilíngue em ambos os casos. A 
linha 3 também se contempla, no 
momento, no Kaingang Paulista, no 
Nhandewa e no Krenak, que são línguas 
com ortografias em processo de 
consolidação.

301

macoelhosouz
a@terra.com.b
r / (61) 99674-
3759

Contribuir para a construção de uma 
interpretação antropológica que permita 
intervir no debate público recente em torno
da noção de terra tradicionalmente 
ocupada, tal como no §1 do Artigo 231 da 
Constituição Federal. Que a interpretação 
seja antropológica significa, de nosso 
ponto de vista, que o método fundamental 
de pesquisa seja etnográfico:pretendemos 
investigar e descrever em que consiste a 
ocupação da terra a vida na terra para 
diferentes coletivos indígenas. Quando 
dizemos que este é nosso método, 
entenda-se que se trata de um método de 
produção teórica, e não de coleta de 
dados; a teorização que almejamos é 
etnográfica, e pretende submeter as 
próprias teorias antropológicas a crítica 
das idéias e práticas dos coletivos 
estudados. Quando dizemos que 
pretendemos investigar e descrever em 
que consistem as ¿terras¿ que esses 
modos de ocupar e viver constituem, isso 
significa para nós descrever como se 
constituem as terras habitada partir das 
suas próprias práticas de conhecimento. 19 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4386218279787088

303

milheirarafael
@gmail.com / 
http://wp.ufpel.
edu.br/lepaarq 
/ (53) 9154-
5420

O LEPAARQ tem uma atuação, desde o 
ano de 2001, nas áreas de Arqueologia, 
Antropologia e Patrimônio cultural. É um 
laboratório de pesquisa, ensino e extensão
que integra a estrutura do Instituto de 
Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Pelotas, dando suporte às 
ações de pesquisa dos cursos de 
graduação e pós-graduação da UFPEL. O 
grupo do LEPAARQ dá ênfase a 
pesquisas em duas áreas de 
conhecimento, Antropologia e Arqueologia,
atuando em uma perspectiva 
interdisciplinar em diversas áreas afins, 
nomeadamente as área de História 
indígena, Educação Patrimonial, 
Arqueologia Pública, Museologia, 
Conservação e Restauro, Gerenciamento 
de Patrimônio, Patrimônio Cultural e 
Memória Social. 27 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5768176022381259

304 sandro.ufpe@g
mail.com / (81) 
99927-0467

O LEAN tem atuado como suporte para 
diversas pesquisas na graduação e na 
pós-graduação, especialmente no Agreste 
de PE. O laboratório vem realizando 
pesquisas sobre a temática indígena nas 
escolas, sobre ciganos (Cartografia dos 
Povos Ciganos do Agreste de PE), 
comunidades quilombolas, entre outras. 
No âmbito do laboratório, foi criada a 
Especialização na Temática das Culturas e
Histórias Indígenas (UFPE/Mec). Na 
mesma temática, entre 2013 e 1014, foi 

19 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3053116458997755
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realizado curso de aperfeiçoamento, EaD, 
também com apoio do Mec. O LEAN 
realizou o I Seminário Histórias e Culturas 
dos Povos Indígenas (Recife/PE), em 
2014, e o II Seminário Histórias e Culturas 
dos Povos Indígenas, em 2016 
(Caruaru/PE). Participaram dos seminários
pesquisadores de diversas universidades 
do pais, como João Pacheco de Oliveira 
(Museu Nacional), Antônio Dari (UFGD), 
Iara Bonin (ULBRA), entre outros. 
Atualmente, realiza os "Diálogos 
Interculturais", em seu 2º ano.

315

kecioleite@unir
.br / (69) 3416-
7912

O Laboratório de Pesquisa em Educação 
Intercultural na Amazônia (LAPEIA) é um 
espaço vinculado ao Departamento de 
Educação Intercultural da UNIR que tem 
por objetivo realizar estudos e pesquisas 
científicas sobre temas relativos à 
educação em contextos interculturais na 
Amazônia. Suas atividades de pesquisa 
buscam oferecer subsídios para a 
formação de professores indígenas, para a
construção de propostas curriculares de 
educação escolar intercultural, para a 
organização e produção de material 
didático bilíngue ou multilíngue em 
diferentes áreas do conhecimento, e para 
a formação de novos pesquisadores na 
área da educação intercultural. 12 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7530188180570034

323

stephengbaine
s@gmail.com / 
http://www.dan.
unb.br/lageri/ / 
(06) 3107-1567

O Laboratório e Grupo de Estudos em 
Relações Interétnicas (LAGERI) é uma 
atividade de extensão do Departamento de
Antropologia (DAN) da Universidade de 
Brasília (UNB). Em março de 2012 foi 
formalizada em reunião do Colegiado do 
DAN/UnB a transformação do antigo 
Grupo de Estudos em Relações 
Interétnicas (GERI), criado em 1997 no 
DAN e ativo desde então, em LAGERI que
continua com os mesmos objetivos: 1. 
Propiciar aos professores e alunos do 
Programa de Pós-Graduação e da 
Graduação do Departamento de 
Antropologia um espaço para a discussão 
e desenvolvimento de projetos relativos ao
estudo de relações interétnicas e 
etnicidade, com ênfase em etnologia 
indígena. 2. Incentivar a realização de 
atividades de pesquisa e ensino no 
Departamento de Antropologia (DAN/UnB) 
em conjunto com o Centro de Pesquisa e 
Pós-Graduação sobre as Américas 
(CEPPAC/ UnB) com foco em relações 
interétnicas, etnologia indígena e 
identidade étnica. O LAGERI está 
relacionado ao LAEPI/CEPPAC criado em 
2011. 3. Promover 36 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0730898294216504

324 acslima@gmail
.com / 
http://www.lace
d.etc.br / (21) 
25689642

O grupo foi criado enquanto um laboratório
de pesquisas formalizado junto à 
Congregação do Museu Nacional, 
vinculado ao Setor de 
Etnologia/Departamento de Antropologia. 
Agrega pesquisadores de ao menos três 

110 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7936114543253146
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outros grupos de pesquisa registrados no 
CNPq, liderados pelos integrantes desse 
laboratório, e diversos outros 
pesquisadores de outras universidades e 
de outras unidades da UFRJ. Realizou 
vários seminários e publicações ao longo 
do período dos dois últimos anos como 
uma consulta aos CV Lattes de seus 
integrantes permite ver. O LACED 
estruturou um site e prepara publicações 
para este e para os anos vindouros. Abriga
um vasto acervo de imagens em vídeo de 
depoimentos de integrantes de 
organizações e povos indígenas, a partir 
do qual contribuiu com o video produzido 
pela Associação Brasileira de Antropologia
(ABA - ver www.abant.org.br) intitulado 
"Muita Terra para Pouco Índio?" (10/2002) 
e o video "Pisa Ligeiro"(04/2004). Mantém 
projetos relativos às coleções etnográficas 
do Museu Na

325

lae@ifch.ufrgs.
br / 
http://www.ufrg
s.br/lae.etnolog
ia / (51) 
33089941

O Laboratório de Arqueologia e Etnologia 
da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul é um espaço voltado ao exercício da 
pesquisa científica, à produção acadêmica 
e ao desenvolvimento de ações de 
extensão universitária integrando a 
participação de interlocutores autóctones e
quilombolas na construção interétnica do 
saber científico em arqueologia e em 
etnologia. Os projetos desenvolvidos no 
LAE são estudos focados nas temáticas de
territorialidade, de tecnologia, de 
cosmoecologia entre grupos autóctones e 
afrobrasileiras no Brasil meridional e em 
áreas adjacentes que constituem a Região
Platina. Dentre os projetos desenvolvidos 
no LAE incluem-se: 1)percías para 
identificação, registro e salvamento de 
patrimônio arqueológico; 2) laudos de 
identificação e delimitação de terras 
indígenas e quilombolas; 3) inventário de 
patrimônio imaterial; 4) Elaboração da 
Cartografia Social em assentamentos 
autóctones; 5) Execução de Medidas 
Compensatórias por grandes obras de 
engenharia; 6) Expedições de Campo para
acadêmicos; 7) Seminários internos e 
grupos de estudo para formação de novos 
pesquisadores e diálogo com 
representantes ameríndios e quilombolas; 29 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5446136022730175

328 msilviam@ufsc
ar.br / 
http://www.leetr
a.ufscar.br / 
(01) 33066510

Desenvolvemos pesquisa interdisciplinar 
dos processos sócio-cognitivo-discursivos 
próprios às práticas linguageiras, com foco
na tradução intra e interlinguística, e nas 
questões de identidade que lhe são 
inerentes. Os desdobramentos de nossos 
estudos evidenciam-se nos Projetos de 
Pesquisa: Percursos da tradução; Poética 
e artefatos culturais em práticas de 
letramento dos anos iniciais de 
escolaridade (FAPESP) e A Tradução e os
Novos Letramentos (CAPES), também na 
edição da Revista LEETRA Indígena e da 

17 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5352490551844270
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série Linguagens em Diálogo. Atuamos 
junto ao PPGL/UFSCar e ao TRADUSP; 
participamos do MoU com a University of 
Manitoba (CA) e atuamos como Visiting 
Research Fellow no King's College. 
Desenvolvemos tradução das línguas 
nheengatu e wanano, e participamos do 
volume Quijote Universal. Coordenamos a 
produção de livros e aplicativos infantis, 
cursos de formação de professores e 
oficinas de tradução e escrita criativa. 
Aplicativo "A caça ao tigre-de-Bengala" 
disponível em www.leetra.ufscar.br

331

felipevelden@y
ahoo.com.br / 
(16) 3351-8371

Este grupo de pesquisa tem por objetivo 
primordial a produção, na Universidade 
Federal de São Carlos, de pesquisas 
originais e de conhecimento antropológico 
acerca de populações indígenas, 
quilombolas, de povos tradicionais e das 
interações entre estes e o que se 
convencionou denominar de meio 
ambiente (ou ¿natureza¿, ou ¿não-
humanos¿), bem como acerca das 
múltiplas linhas por meio das quais estes 
distintos atores sociais se conectam, se 
interpenetram e se constituem 
mutuamente. Espera fazê-lo ao se 
constituir como espaço de congregação de
pesquisadores de diferentes 
especialidades, distintas experiências 
etnográficas e variadas formações 
teóricas, metodológicas e se apresentar 
como lócus para o desenvolvimento de 
projetos de investigação e de reflexões 
conjuntas e comparativas. 44 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8904279315635877

338 www.elietesola
no@yahoo.co
m.br / 
www.uepa.br / 
(91) 4009-9500

Este grupo de pesquisa tem como objetivo 
fomentar ações de estudo, pesquisa, 
extensão e documentação, nas áreas de 
Lingüística, Educação e Literatura, que 
visem garantir o (re)conhecimento e a 
conservação do patrimônio lingüístico, 
educacional e memorial do homem 
brasileiro (em especial os pertencentes às 
populações minoritárias) em seus 
aspectos lingüísticos, sociolingüísticos, 
literários, educacionais, religiosos, 
históricos e culturais, como forma ímpar de
(re)conhecimento de sua identidade e de 
sua história coletiva, geradas a partir de 
suas experiências de vida. O LELIT busca 
promover estudos e pesquisas, no âmbito 
de suas grandes áreas de atuação - 
Lingüística, Educação e Literatura - por 
meio do desenvolvimento das seguintes 
ações: 1. Implementação de projetos de 
descrição , análise e perspectivas de 
aspectos fonéticos/fonológicos, 
morfossintáticos, sintáticos, semânticos, 
lexicográficos, sociolingüísticos , e de 
processos educacionais no ensino-
aprendizagem de línguas naturais, em 
especial línguas portuguesa e indígena; 2. 
Articulação de parcerias com outras 
entidades educacionais e/ou de pesquisa, 

20 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4907147063901867
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com o intuito de fomentar tanto a produção
de material didático-pedagógico-literário, 
quanto a socialização (por meio de 
simpósios, seminários, encontros, 
congressos acadêmicos) das políticas e 
dos processos educacionais no ensino-
aprendizagem de línguas naturais, com 
base no material documentado pelo grupo 
de pesquisa, em diferentes áreas de 
ensino; 3. Criação de um banco de dado 
para armazenamento 
lingüístico,educacional e literário de todo 
material pesquisado/documentado pelo 
grupo: narrativas orais, histórias territoriais,
glossários sobre a flora, fauna, plantas 
medicinais e artesanato, estudos 
etimológicos sobre os topônimos, 
propostas de dicionários etc.

347

msnunes1@ya
hoo.com.br / 
(68) 39012518

O grupo de pesquisa MAMTRA tem como 
seu objetivo principal estudar as relações 
entre o Meio Ambiente e as Doenças 
Tropicais, tendo como cenário a região 
amazônica e sua população em seus 
diferentes contextos epidemiológicos, 
como a população nativa, população 
migrante, indígena e transitória. 23 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8242525064276432

358

lagoalbuquerqu
e@hotmail.co
m / (65) 3615-
8000

O estudo sobre os direitos relacionados 
aos Estados Plurinacionais, as 
territorialidades assimétricas, as 
subjetividades complexas, individuais e 
coletivas; o ecocentrismo e buen vivir; o 
pluralismo jurídico, a jurisdição 
agroambiental e os novos projetos de 
emancipação social, a política indigenista 
latinoamericana, a representação e a 
participação política indígena na América 
Latina constituem o coletivo do grupo, 
dispostos a realizarem pesquisas, 
publicações e encontros para aprofundar 
as pesquisas sobre a causa indígena e 
visibilizar as demandas por satisfação e 
ampliação de direitos indígenas na 
América Latina. O coletivo formado por 
pesquisadores de IES do Brasil, América 
Latina e Europa é uma iniciativa de 
afirmação e solidificação do diálogo sobre 
os direitos indígenas, iniciado na disciplina 
de Direito Indígenas e das Comunidades 
Tradicionais do Programa de Mestrado em
Direito Agroambiental da UFMT. 68 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4806836566093804

365 jsergiollopes@
gmail.com / 
http://www.me
mov.com.br/sit
e / (21) 
25521195

Foi realizado um projeto, cujo título é o 
nome do grupo, coordenado pelo 
CBAE/UFRJ, com apoio da Secretaria 
Geral da Presidência da República e da 
Faperj, no âmbito do Programa de 
Memória dos Movimentos Sociais - Memov
(www.memov.com.br/site/). A pesquisa 
articulada neste projeto produziu uma 
publicação com os resultados do trabalho 
de campo sobre movimentos sindicais, 
rurais, indígenas, de povos e comunidades
tradicionais, de mulheres, LGBT, negro, 
urbanos de moradia e de juventude. Deste 
trabalho de campo também resultou o 

34 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3999139735894038
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registro de fotos e áudios. A construção do
projeto contou com aulas e palestras que 
foram registradas em vídeos, assim como 
os eventos de divulgação dos resultados. 
De uma perspectiva histórica, foi produzido
um Dicionário Histórico dos Movimentos 
Sociais Brasileiros (1964 - 2014), que 
ainda está em construção. No início do 
projeto foi realizado um levantamento das 
referências bibliográficas sobre o tema. 
Todos os materiais podem ser acessados 
pelo site do Memov.

374

ivoaxe@gmail.
com.br / 
http://daeso.ct.
utfpr.edu.br / 
(41) 33104637

Natureza e objetivo O NEABI (Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas) 
deverá ser uma unidade de pesquisa da 
UTFPR, vinculada administrativamente ao 
DAESO (Departamento Acadêmico de 
Estudos Sociais) e que congregará 
pesquisadores do PPGTE, demais setores 
da UTFPR e de outras Instituições, em 
regime de convênios. Existirão três áreas 
gerais de atuação do Núcleo: 1. a 
realidade da diáspora africana no Brasil. 2.
a realidade africana. 3. a realidade 
indígena Para alcançar seu objetivo se 
propõe a: 1. reunir pesquisadores de 
diversas áreas do conhecimento em uma 
perspectiva de trabalho interdisciplinar. 2. 
desenvolver pesquisas geradoras de 
novos conhecimentos sobre a realidade da
diáspora africana no Brasil, a África e 
sobre os povos indígenas do Brasil. 3. criar
e manter programas permanentes de 
ensino, principalmente para os níveis 
fundamental e médio, que possam 
complementar, especializar, avançar e 
ampliar a formação dos professores. 4. 
inserir a temática das relações étnicas nos 
projetos pedagógicos dos cursos de 
formação ofertados pela UTFPR. 5. 
divulgar o conhecimento sobre a diáspora 
africana no Brasil, a África e sobre os 
povos indígenas do Brasil através de: a) 
publicação das pesquisas realizadas pelo 
Núcleo; b) oferta de seminários e cursos 
de especialização de atualização; c) 
promoção de conferências, exposições 
artísticas, encontros e outras atividades de
extensão. 5. realizar intercâmbios com 
centros congêneres, na área acadêmica, 
no Brasil, na África e outros países que 
possuam uma cultura afro e indígena. 14 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9371815121554053

375 adevanir@unisi
nos.br / (51) 
3591-3582

O Núcleo de Estudos Afrobrasileiro e 
Indígenas" - NEABI-UNISINOS, instituído 
na Universidade em 2008,é coordenado 
pela professora e Dra. Adevanir Aparecida 
PInheiro. O direcionamento principal do 
Grupo de Pesquisa está no cultivo de 
posicionamento que prevelegia, ao mesmo
tempo, a inserção no debate público (das 
políticas públicas) e a atenção para 
"Educação das Relações Étnico-Raciais e 
a transdisciplinariedade. Dar visibilidade 
ao protagonismo e participação das 

15 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3875410365670928

Página 150 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total

Proximidade
com o Tema Links

lideranças negras e sua identidade 
religiosa de matriz africana e o Movimento 
Negro como asseguradores da 
implantação da Lei 10639/03 e a temática 
da Educação das Relações Étnico-Raciais 
na Universidade ao mesmo tempo em que 
também grande parte dos estudos e 
reflexões no Grupo de Pesquisa tem como
foco e Plataforma principal de referencia 
os estudos , pesquisas e debates dos 
conceitos de branquidade com decorrência
da política de branqueamento e o debate 
dos processos de reconhecimento da 
cultura afrodescendentes no Brasil.

391

(92) 99428-
6841/neliosasa
ki@gmail.com/
https://www.fac
ebook.com/nep
a.uea.cnpq/?
ref=settings

O NEPA/UEA/CNPq trabalha com Ensino 
e Pesquisa em Astronomia. Nossas ações 
têm forte cunho social, educacional e 
cultural. No Brasil, temos projetos 
aprovados pela FAPEAM e CNPq. No 
exterior, temos projetos aprovados pela 
UAI e apoiados pela UNESCO. Nossa 
estrutura tem dois planetários, telescópios,
etc, com os quais realizamos palestras, 
cursos de formação para alunos e 
professores, letramento científico e 
integração cultural. Resgatar e promover o
diálogo entre as diferentes etnias 
indígenas brasileiras, assim como abrir o 
diálogo e a troca de saberes entre os 
povos indígenas da América Hispânica é 
um dos compromissos do 
NEPA/UEA/CNPq. Nosso público-alvo 
alcança desde crianças da Educação 
Básica até acadêmicos das diversas 
licenciaturas. Desenvolvemos nosso 
trabalho nos seguintes municípios: 
Barreirinha, Boa Vista do Ramos, 
Nhamundá, Maués, Manaus, Parintins, 
São Sebastião do Uatumã, São Gabriel da 
Cachoeira e Urucará. 6 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6989535433497252

395

(21) 99904-
2289/neabi.cnil
@ifrj.edu.br/htt
ps://www.faceb
ook.com/neabii
frjnilopolis

O grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos 
Afrobrasileiros e Indígenas visa investigar 
temas referentes a educação das relações 
etnicorraciais, com foco na cultura afro-
brasileira e indígena e nas relações raciais
no Brasil. Suas pesquisas visam ainda 
subsidiar ações de ensino e extensão, com
foco nas leis 10639/2003 e 11645/2008. 11 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2978962630643780

399

(79) 2105-
6756/pscneves
@hotmail.com

O Grupo vem realizando importantes 
trabalhos de extensão e de pesquisa no 
âmbito da Universidade Federal de 
Sergipe. Assim, além das pesquisas 
individuais dos pesquisadores, o NEABI 
participou institucionalmente da 
elaboração das políticas Afirmativas na 
UFS, de cursos de preparação de 
professores sobre a História da África, de 
cursos preparatórios de estudantes 
carentes para a pós-graduação, da 
oraganização de eventos, etc. 11 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3172509550147106

400 (48) 
37219714/rafa
el.data.base@

1. formação de pesquisadores e 
professores avançados de antropologia 
(níveis de mestrado, doutorado e pós-

29 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0066083612220031
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gmail.com/http:
//www.musa.uf
sc.br

doutorado) com especialização nas áreas 
de atuação do núcleo, tipicamente na 
abordagem das artes (etnomusicologia, 
etnoestética, etnocoreologia), da 
artisticidade, da cosmologia e da filosofia. 
2. conhecimento dos pontos de vista 
antropológico e sociológico das 
expressões artístico-estéticas, 
cosmológicas e filosóficas da América 
Latina e Caribe, envolvendo três 
componentes: sociedades indígenas das 
terras baixas da América do Sul, 
sociedades nacionais da América Latina e 
Caribe em seus cortes urbanos e rurais e 
populações de origem açorianas, no Brasil 
e no exterior. 3. documentação, 
conservação e resgate de materiais e 
acervos foto, fono, icono e videográficos 
nas áreas de sua competência: 
sociedades indígenas das terras baixas da
América do Sul, nacionais da América 
Latina e Caribe em seus cortes urbanos e 
rurais e populações de origem açorianas, 
no Brasil e no exterior.

412

(92) 3878-
7721/valteir_m
artins@yahoo.
com.br

A atuação do núcleo terá como 
consequência a produção e divulgação de 
conhecimentos científicos a respeito da 
linguagem como prática social e sua 
relação com o ensino em referência ao 
conhecimento das línguas indígenas, à 
descrição da fala amazonense, à variação 
sociolinguística e ensino de língua materna
e bilíngue, e da compreensão do processo 
de aquisição e desenvolvimento da escrita 
e da leitura. Também tem-se como 
perspectiva implementar cursos de pós-
graduação destinados à formação de 
pesquisadores de línguas indígenas e de 
empregar esses conhecimentos para a 
melhoria da educação bilíngue. No estudo 
de língua portuguesa, pretende-se mostrar
a viabilidade de se aproveitar os 
resultados das pesquisas científicas como 
subsídios aplicados à qualificação dos 
profissionais da educação e à 
implementação de metodologias de ensino
de língua portuguesa que visem o 
processo de letramento, com repercussões
ortográficas, gramaticais e textuais. 23 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5317905377467895

415 (51) 3308-
4149/rafael.are
nhaldt@ufrgs.b
r/http://www.ufr
gs.br/nucleodo
cuidado

O Núcleo de Estudos Educação e Gestão 
do Cuidado é constituído por um grupo 
interinstitucional que se articula em torno 
da concepção teórico-conceitual que 
ampara a idéia de gestão ética do Cuidado
em Educação. A abordagem dos estudos 
privilegia a complexidade dos espaços de 
relações nos diferentes âmbitos sócio-
políticos, culturais e existenciais que se 
configuram como pedagógico. Suas ações 
abrangem: (1) a Educação Escolar 
compreendida nas suas diferentes 
dimensões: instituições escolares, política 
educacional e os sujeitos da educação em 
sua diversidade sócio-cultural; (2) e a 

16 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5678707940458358
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Educação Não-Escolar em suas variadas 
configurações: instituições sociais, 
políticas sociais governamentais e não 
governamentais e os atores sociais em 
sua diversidade sócio-cultural. Através de 
suas investigações, o Núcleo caracteriza-
se como um centro de reflexão sobre 
como se constituem as práticas e sentidos 
em relação à Gestão do Cuidado em 
Educação nas POLÍTICAS PÚBLICAS 
(educação escolar, educação escolar 
indígena, educação do negro, educação 
profissional, juventude, educação e saúde,
ambiente), nas INSTITUIÇÕES (escola, 
atendimento a crianças e adolescentes e 
adultos e velhos, gestores institucionais) e 
nos MOVIMENTOS SÓCIO-CULTURAIS 
(etnia, raça, organização política, 
espiritualidade, questões intergeracionais).
Dialoga com ideias em torno de: auto-eco-
organização, religação dos saberes, 
complexidade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade, ética da 
compreensão e auto-ética, cidadania 
planetária (Morin); movimento, 
ordem/desordem, contorno antropológico, 
figuras de desordem (Balandier); estar 
junto ético-afetivo, ética estética, razão 
sensível, transfiguração do político, 
processos de identificação, unicidade 
(Maffesoli); ética do cuidado, ser-no-
mundo e estar-com-os-outros-no-mundo, 
instituições como o lugar do cuidado, 
interculturalidade (Kusch e Heidegger); 
autopoiese, linguagem, o legítimo outro, 
corporeidade, biologia do 
conhecimento(Maturana).

422

(81) 99645-
8732/luzianom
endes@gmail.c
om

O NEPEF tem desenvolvido uma série de 
atividades desde sua fundação. Dentre as 
atividades mais importantes destacamos: 
1) a manutenção de grupos de pesquisa e 
de estudos: a) sobre a questão indígena; 
b) sobre ; c) sobre a questão do Estado. A 
partir das atividades desenvolvidas pelos 
grupos de pesquisa e de estudos, tem-se 
produzido monografias e textos que são 
apresentados em congressos de cada 
área de estudo. 29 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9518055660426285

456 (75) 
32817364/opar
auneb8@gmail
.com/https://ww
w.oparauneb.c
om

OPARÁ: Centro de Pesquisas em 
Etnicidades, Movimentos Sociais e 
Educação é um espaço acadêmico com 
objetivo de fortalecer e incentivar as 
pesquisas, a formação continuada e 
dinâmica dos Povos tradicionais, 
Indígenas, agricultores e lideranças de 
Movimentos Sociais em relação à 
afirmação, conhecimento e valorização 
dos seus saberes e fazeres como forma de
empoderamento das identidades e dos 
patrimônios bioculturais. É uma 
possibilidade em curso. Um Centro de 
Pesquisas que nasce da ação para a 
legalidade institucional, que reconhece os 
limites do humano, da verdade absoluta. 

38 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6927550823596872
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Está encarnado ás margens da 
ancestralidade histórica e luta da classe 
trabalhadora que vive nas veias do Rio 
São Francisco e Vasa Barris. O OPARA é 
lugar de gente, portanto imperfeito, espaço
de estudo, pesquisa, luta, militância, 
aberto a possibilidades, a descoberta, as 
tensões internas humanamente 
construídas no seio de suas aspirações.

457

(27) 99965-
6061/organon.
ufes@gmail.co
m/http://organo
n.ufes.br

O Organon é um Núcleo de Estudo, 
Pesquisa e Extensão em Mobilizações 
Sociais do Departamento e do Programa 
de Pós-graduação em Ciências Sociais da 
UFES. O tema central de trabalho é a ação
coletiva desempenhada por movimentos 
sociais, povos indígenas e organizações 
da sociedade civil com finalidades de 
mudança social, participação e 
contestação política - com ênfase em 
conflitos ambientais. Fazem parte do 
Organon o GETPol - Grupo de Estudos em
Teoria Política contemporânea, o Mapa 
das Mobilizações e o Observatório de 
conflitos socias e sistema de justiça. 21 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6298973658862731

458

(01) 
50676101/cylu
z@yahoo.com.
br/www.ibot.sp.
gov.br

Mel, pólen apícola, própolis, geoprópolis e 
geléia real são essencialmente produtos 
naturais, utilizados pelo Homem 
principalmente para fins alimentícios, 
cosméticos e como fármacos. A análise 
polínica dos produtos da apicultura e 
meliponicultura (análise 
melissopalinológica) constitui um método 
prático para estudos de fenologia das 
plantas apícolas. O grupo de pesquisa 
desenvolve estudos dos grãos de pólen e 
elementos figurados nesses produtos 
provenientes de vários ecossistemas 
brasileiros (Mata Atlântica, Floresta 
Amazônica, Cerrado, Manguezal, 
Restinga, etc) e de áreas degradadas, 
publicando os resultados de suas 
pesquisas em periódicos científicos de 
nível nacional e internacional, revertendo 
também para a comunidade não científica 
constituída pelos apicultores e 
meliponicultores. Colabora em pesquisas 
junto a associações de apicultores e com 
outros laboratórios de instituições 
nacionais e estrangeiras. Outrossim, 
divulga resultados de suas pesquisas em 
congressos científicos. 24 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1499638088068956

459

(01) 
33938531/lalad
a.ceramica@u
ol.com.br/www.
ia.unesp.br

O objetivo deste grupo é pesquisar a 
produção da cerâmica tradicional, 
indígena, popular e contemporânea, suas 
vertentes em paises latino-americanos e 
correlação com outros continentes. 18 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0305231389457860

460 (61) 
33072177/lali
@unb.br/http://
www.laliunb.co
m.br/

O Laboratório de Línguas Indígenas da 
Universidade de Brasília tem contribuído 
para a formação de jovens pesquisadores 
em Linguística Histórico-Comparativa 
(RAMOS, 2004; SOLANO, 2004, NETO 
2007, MARTINS, 2007; OLIVEIRA 
2008,SILVA, 2010), Estudos Dialetológicos

25 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8064620388691412
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(CARVALHO, 2001; FELIX, 2002, SILVA 
2010)e Línguas em contato (CARVALHO, 
2001; VIEGAS, 2010, ampliando o leque 
de possibilidades de pesquisas sobre 
línguas indígenas brasileiras. O LALI 
promoveu em 2005 o primeiro Encontro 
sobre Linguística Histórica e Línguas em 
Contato sobre línguas indígenas 
brasileiras e de áreas adjacentes. 
PArticiparam deste congresso importantes 
especialistas das três linhas privilegiadas 
por este grupo, Terrence Kaufman (PITT), 
Sarah Grey Thomason (Michigan at Ann 
Arbor)e Lyle Campbell (UTAH, os quais 
compõem atualmente o comitê editorial da 
Revista Brasileira de Linguística 
Antropológica (LALI, IL-UnB), que 
contempla estudos nas três linhas de 
pesquisa supramencionadas. Ana Suelly 
A. C. Cabral defendeu sua tese de 
doutorado "Contact Induced Language 
Change in the Western Amazon: The Non-
Genetic Origin of the Kokama Language 
(PITT, 1995) e Marilucia Barros de Oliveira
defendeu a sua tese de doutorado "A 
palatalização da lateral alveloar /l/ na fala 
de Itaituba-PA (UFAL, 2002).

468

(92) 3305-
4667/fariaivani
@gmail.com

Consolida-se nos últimos anos um novo 
entendimento para construção e 
implementação de políticas de 
planejamento do uso e ocupação do 
território na Amazônia brasileira visando à 
conservação da biodiversidade de suas 
florestas, e a instituição de programas de 
desenvolvimento sustentável para as 
populações locais através da criação de 
áreas protegidas, com a finalidade de 
mitigar os impactos físicos, ecológicos, 
sociais e fundiários produzidos pelo 
modelo econômico vigente principalmente,
a partir da década de 60 (AZIZ N. AB
´SABER, 2004). A Amazônia brasileira 
aparece como palco privilegiado dos 
debates nacionais e internacionais onde 
aparece uma Amazônia romântica ao lado 
de uma Amazônia hiper-real com 
problemas socioeconômicos e ambientais 
que nada difere de qualquer outro espaço 
moderno do planeta com suas redes e 
fluxos ligados ao sistema global. 
Paradoxalmente, essa riqueza natural e 
cultural não vem garantindo aos povos e 
populações tradicionais a sua 
sobrevivencia. 32 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0563986708126195

480 (71) 
32836209/mar
ciaparaquett@
gmail.com/http:
//www.letras.uf
ba.br/

O PROELE é um Grupo de Pesquisa 
constituído por pesquisadores de espanhol
da UFBA e estudantes de Graduação e 
Pós-graduação, tendo como principal 
objetivo a produção de massa crítica sobre
a formação de professores numa 
perspectiva crítica. Além de pesquisadores
da UFBA, fazem parte do PROELE 
pesquisadores de universidades públicas 
circundantes, onde há oferta de Cursos de 

44 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7893641710792628
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Licenciatura em Espanhol. A proposta do 
PROELE é responder à pergunta: Que 
elementos são imprescindíveis à formação
de professores de espanhol que vivem em 
contexto latino-americano, especialmente 
no Brasil? Assim, o PROELE se propõe a 
desenvolver pesquisas que atendam a seis
aspectos: políticas linguísticas e questões 
de ensino-aprendizagem; formação de 
professores interculturais; culturas de 
povos afrodescendentes; culturas de 
povos indígenas; tradução cultural e 
produção estética. A América Latina está 
sendo entendida como contexto de 
produção das pesquisas, que deverão 
abarcar a pluralidade do espanhol.

487

(55) 
33054578/heloi
sacorrea85@h
otmail.com

Pesquisa FAPEAM 2004/2006. Exemplar 
do Programa Jovem Cientista 
Amazônida/FAPEAM.Situação: Concluída. 
Monografias:32PIBIC's Concluídos:04 
Mestrados Concluídos:1) A Produção da 
Fibra de Tucum como Alternativa 
Econômica dos Povos Indígenas do Alto 
Rio Negro. 2006 OTACILA BARRETO- 
PPGSCA.2)O Controle Social e a Saúde 
Indígena, em 2008. Kátia Maria da Silva 
Lima. PPGSCA.3) 2008.Denis S Pereira 
Programa de Pós Graduação Sociedade e 
Cultura na Amazônia -.4)Uma Análise dos 
Atendimentos Prestados às Vítimas de 
Violência Sexual Infanto-Juvenil nos 
Serviços Públicos do Distrito de Saúde 
Norte/AM - 2010 Luciana P B Ferreira - 
Programa de Pós Graduação em Serviço 
Social e Sustentabilidade.5) Pesquisa: 
Entidades Indígenas, Territórios Indígenas 
e Unidades de Conservação. Situação: 
Concluído; Integrante: Adolfo Neves de 
Oliveira Junior -.Financiador: 
CNPq.6)Education Interculturelle: enjeux et
perspectives de la revalorisation des 
cultures indigènes, cas des Sateré-Mawés 
Mémoire de Master2.2009. 20 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0107039517007372

496 (11) 3116-
8543/ledu@isa
ude.sp.gov.br/h
ttp://www.isaud
e.sp.gov.br

Repercussões: Os trabalhos subsidiaram 
políticas públicas de saúde para a 
população negra e indígena no Brasil. A - 
Gestores do SUS - 1) inclusão de 
propostas específicas para saúde da 
população negra nos Planos de Saúde da 
SES-SP; 2)inclusão da variável cor nos 
bancos e dados e nas tabulações 
rotineiras dos indicadores do SUS; 3) 
desencadeou a realização de Seminários 
Estaduais, Regionais e Municipais de 
Saúde da População Negra; 4) 
estimularam criação do Comitê Técnico 
Saúde da População Negra do Estado de 
São Paulo (Resolução SS 4, de 
13/01/2006) e do Grupo de Trabalho Aids 
e População Negra (SS-155, de 
1/12/2005) na Secretaria Estadual e 
Municipais de Saúde e no Programa de 
DST/HIV/Aids do Maranhão. 5) Coordenou
Área Técnica Saúde da População Negra 

15 2 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2836498633912158
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do Estado de São Paulo (Resolução SS - 
282 de 3/08/2007). C - atende demandas 
de gestores municipais de saúde para a 
sensibilização e informação sobre saúde 
da população negra. D - Apoio secretarias 
municipais

500

(61) 3107-
1888/gracahoe
fel@gmail.com

Desenvolve várias pesquisas articuladas 
ao Projeto Vidas Paralelas, em parceria 
com movimentos sociais, universidades 
em âmbito nacional e internacional, com 
financiamento do Ministério da Cultura. 
Atualmente articula a Rede Internacional 
de Pesquisa sobre a Imagem, o Sensível e
Ação Cotidiana. Finalizou pesquisas em 
saúde indígena apoiadas por editais PIBIC
e atualmente inicia estudos financiados 
pelo CNPQ. Quanto à linha Saúde, 
Trabalho, Ambiente, desenvolveu 
pesquisas vinculadas à PIBIC e estudos 
financiados pelo Ministério da Saúde. 
Produz artigos científicos e ampla 
produção de dados audiovisuais e 
fotográficos, organiza de eventos 
científicos nacionais e internacionais 
articulados às atividades artísticas. 
Articula-se a uma rede de pesquisadores 
latinoamericanos (Red Salud y Trabajo) e 
franceses (CEAQ/Univesrsité Paris 
Sorbonne). Possui dois Termos de 
Cooperação em pesquisa, vinculados à 
Université Paris Sorbonne e Université 
Montpellier III. 32 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3485849521797376

505

(51) 
33086879/soci
edadesdeantig
oregime@gmai
l.com/www.ufrg
s.br/saras

Nos anos de 2015 e 2016, os 
pesquisadores participaram de diversos 
eventos, como apresentadores e 
coordenadores de simpósios. Os 
pesquisadores do grupo publicaram 
diversos artigos científicos e capítulos de 
livros, além de livros autorais, entre eles 
"Letra de índios: cultura escrita, 
comunicação e memória indígena nas 
reduções do Paraguai", São Bernardo do 
Campo: Editora Nhanduti, 2015 (Eduardo 
Neumann); "Edge of Empire: Atlantic 
Networks and Revolution in Bourbon Rio 
de la Plata", Oakland: University of 
California Press, 2015 (Fabrício Prado); 
"os Barões do Charque e suas fortunas: 
um estudo sobre as elites regionais 
brasileiras a partir de uma análise dos 
charqueadores de Pelotas", São Leopoldo:
Oikos, 2016 (Jonas Vargas). 34 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8248274761214622

524

(68) 3322-
2500/dauakaro
@yahoo.com.b
r/grupoyura@w
ordpress.com

Os conhecimentos e práticas indígenas na 
contemporaneidade. Aparatos cognitivos e
conceituais presentes em cosmologias, 
representações, narrativas e sistemas 
próprios, bem como, em políticas e 
arranjos interinstitucionais amazônicos 
atuais. Poética, expressão, experiência, 
política. Biodiversidade e conhecimento. 
Política e processo. Cosmologia e 
mitologia na atualidade. 8 2

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9048937133511925

1 admur@cpd.uf O grupo busca sua repercussão a partir do 2 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
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mt.br / ufmt.br /

(66) 34021118

desenvolvimento de atividades em seus 
vários projetos: 1) O PET Matemática 
(Programa de Educação Tutorial 
(MEC/SESU) desenvolve atividades que 
preservam a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão; 2) O PIBID 
Matemática (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência - CAPES) 
desenvolve atividade de formação docente
em parceria com a Escola Estadual Irmã 
Diva Pimentel de Barra do Garças - MT; 3)
O Programa de Apoio à Formação em 
Educação Matemática - que integra a 
formação inicial e continuada de 
professores; 4) O Projeto de pesquisa 
UFMT/CNPq -O trabalho do professor de 
matemática e sua formação profissional, 
que desenvolve pesquisa que têm como 
objetivo a constituição da identidade do 
professor de matemática e a sua formação
profissional; 5) O Projeto de pesquisa 
'Análise das influências dos programas 
extracurriculares sobre a formação dos 
licenciandos em matemática do 
CUA/UFMT'. A partir daí, implementar 
ações de divulgação desses 
conhecimentos nos processos de 
formação de professores; 6) O Projeto de 
Extensão 'Laboratório de Ensino de 
Matemática', que desenvolve atividade de 
extensão junto às escolas de Educação 
Básica da Região em parceria com os 
alunos do estágio supervisionado do curso
de Licenciatura em Matemática do 
CUA/UFMT. Assim, o alcance e 
repercussão dos trabalhos do grupo 
manifestam-se por meio das ações a 
serem realizadas na formação inicial e 
continuada de professores de Matemática, 
assim como na prática dos pesquisadores 
e nos periódicos produzidos pelo grupo 
como o Jornal Integração Docente 
(semestral) e a Revista Primeiros Escritos 
em Educação Matemática (anual). grupo/1126866359119480

3

myrian@ufmt.b
r / 
www.ufmt.br/fa
nut / (65) 
36158813

O grupo realiza estudos e pesquisas sobre
patrimônio alimentar enquanto uma 
possibilidade de valorização e/ou 
revitalização de práticas alimentares 
tradicionais, principalmente indígenas. 
Estuda e pesquisa indicadores de 
qualidade e de segurança alimentar e 
nutricional. Estes constituem ferramenta 
importante para a atuação do profissional 
nutricionista e demais profissionais da área
de alimentação e nutrição. Também 
desenvolvemos receitas e tecnologias 
apropriadas adaptadas aos alimentos 
regionais e tradicionais. Este enfoque 
propicia o desenvolvimento local e a 
valorização da cultura regional. Outra linha
de pesquisa desenvolvida pelo grupo é o 
de caracterização química, microbiológica, 
simbólica e tecnológca de alimentos. 16 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8701141478290468

8 carla.c.teix@g O Grupo de Pesquisa "Antropologia 17 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
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mail.com / 
http://dan.unb.
br/ / (61) 3107-
1544

Política da Saúde" foi criado em 2007 e se 
desdobra em atividades de pesquisa, de 
discussão e divulgação dos seus 
resultados buscando sempre manter a 
interface entre diferentes campos 
disciplinares e entre instituições com 
vocação científica e aquelas de atuação 
direta na realidade (governamentais e não 
governamentais), bem como o diálogo 
entre pesquisadores que se encontrem em
momentos distintos da trajetória 
profissional. Neste sentido, sua 
composição inclui pesquisadores das 
ciências sociais, ciências da vida e das 
engenharias, tanto professores quanto 
estudantes de graduação e de pós-
graduação. Trata-se de buscar construir no
exercício cotidiano de investigação, em 
suas diversas etapas teórico-
metodológicas, um campo multidisciplinar 
em torno dos problemas específicos que 
se destaquem na linha de pesquisa que o 
compõe. grupo/5146090983455078

9

siloe.amorim@
gmail.com / 
http://www.ufal.
edu.br/unidade
academica/ics /
(82) 32141323

Desde 2004, o laboratório de Antropologia 
Visual em Alagoas/AVAL vem atuando 
com pesquisas interdisciplinares e 
interinstitucionais em diversas área: o 
projeto de pesquisa "Especialistas 
Xamânicos Indígenas em Alagoas (CNPq):
Registros Fílmicos"; disponibilizados para 
pesquisadores\alunos de graduação e pós-
graduação da UFAL e/ou outras 
instituições acadêmicas. O projeto de 
pesquisa "Atlas das Terras Indígenas em 
Alagoas" (CNPq 2005-2007) teve proposta
de organizar acervo fotográfico e fílmico 
sobre terras indígenas em Alagoas. O 
projeto as "Romeiras de Madrinha Dodô, 
vem desde 2010 organizando dados 
etnográficos e do audiovisual sobre as 
romarias no alto Sertão Alagoano, 
Pernambuco, Bahia e Ceará. Desde 2011 
o AVAL desenvolve projetos de pesquisa e
extensão junto aos acervos audiovisuais 
do Museu Théo Brandão de Antropologia e
Folclore (MTB). Estimula as produções 
etnográficas audiovisuais através das 
edições temáticas do Festival Théo 
Brandão de Fotografias e Filmes 
Etnográficos. 43 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1941353618465354

13 dircesuerte@g
mail.com / 
http://www.pos
gea.ufrgs.br / 
(51) 33166334

O grupo tem uma atuação de mais de 
quinze anos. A pesquisa nesta temática 
que resultou na formação do Grupo em 
1989 iniciou com a tese de 
Suertegaray,D.M.A.1983, defendida na 
USP em 1988.A primeira grande 
repercussão deste trabalho na 
comunidade científica nacional diz respeito
a explicação da gênese dos areais, tida 
até 1988, como um processo decorrente 
da atividade agrícola, particularmente a 
monucultura da soja. A pesquisa então 
realizada defende a tese de que estes 
areais são na sua origem decorrente de 

23 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4427355389138204
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processos naturais e já se encontravam na
paisagem riograndense deste o período de
ocupação inicial do território. A 
monocultura da soja por sua vez intensifica
esse processo nos anos 60 e 70. Esta 
nova interpretação intensificou o debate 
em nível regional e nacional, tendo sido 
feito neste período mais de 100 palestras 
sobre o tema em diferentes pontos do 
território nacional,do estado do RS e em 
eventos em países da América Latina. 
Outra explicação significativa diz respeito a
dinâmica de formação dos areais e a 
desmistificação do uso do termo deserto/ 
desertificação para essas áreas.O conceito
de arenização criado por Suertegaray 
(1987)é atualmente mais aceito para a 
compreensão deste processo.Além da 
investigação sobre a gênese dos areais o 
grupo atua em propostas de controle dos 
processos de arenização através de 
experimentos em áreas-piloto.Esta 
temática foi tema de Tese de doutorado de
um dos membros do grupo, na França, 
prof. Roberto Verdum. Nesta a ênfase foi 
na dinâmica Climato - 
hidrogeomorfólogica.Desta pesquisa 
resultou a escolha de técnicas implantadas
para controle de processos de erosão 
superficial.Recentemente, foi elaborado o 
Atlas da Arenização, com o Centro 
Estadual de Sensoriamento Remoto e 
Meteorologia e Secretaria de 
Planejamento e a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do RS.

15 hilbert@pucrs.
br / 
http://www.pucr
s.br/pghistoria /
(51) 33203534

Os estudos efetuados por integrantes 
deste grupo de pesquisadores visaram 
compreender os processos complexos e 
dinâmicos do povoamento pré-histórico da 
região do Prata. Os trabalhos 
arqueológicos realizados não se limitaram 
à um espaço geográfico predeterminado, 
mas incorporam áreas de influência e de 
confluência cultural, como nos estudos 
sobre os grupos de caçadores-coletores 
pampeanos ou das sociedades 
cultivadoras de origem amazônica e do 
Pantanal que marcaram presença na 
região platina. O grupo, composto por 
pesquisadores nacionais e internacionais, 
contribuiu com levantamentos de dados 
básicos de cultura material, com 
escavações arqueológicas e com a 
divulgação dos resultados obtidos, para 
crescimento do conhecimento a respeito 
das sociedades pretéritas. No âmbito 
coletivo do grupo em produzir 
conhecimento, melhorar sua qualidade e 
publicar, integrantes do grupo defenderam 
dissertações de mestrado e duas teses de 
doutorado sobre problemáticas discutidas 
dentro do grupo. Neste mesmo período, a 
comunicação entre os membros do grupo 
foi melhorado e intensificado visto a sua 
integração ao programa de pós-graduação

14 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2640232338711990
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de História da PUCRS.

16

rodrigolessa2
@ig.com.br / 
(89) 98127-
7500

Espera-se que o grupo tenha uma 
repercussão relevante, publicando artigos 
e livros e inserindo-se com propriedade no 
debate acerca da história colonial e da 
memória de povos remanescente, 
sobretudo do interior do Piauí. Para isso 
pretende-se criar uma rede de 
pesquisadores de diferentes instituições 
cujas pesquisas dialoguem com as nossas
propostas. Ao mesmo tempo, pretende-se 
contribuir para a preservação do 
patrimônio material e imaterial das 
comunidades remanescentes, resgatando 
e registrando práticas tradicionais, e 
mobilizando a parcela mais jovem dessas 
populações com relação a aprendizagem 
de tais práticas. 19 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8764475888599064

20

asdhgrupopesq
uisa@yahoo.co
m.br / (82) 
32141152

O grupo trabalha com a integração de 
áreas da saúde produzindo trabalhos 
científicos nos diversos níveis de formação
da graduação a pós-graduação. Possui 
pesquisas cadastradas e iniciadas,em 
Programas de Pesquisa, que repercutem 
como projeto de extensão da 
FAMED/UFAL. além da integração ensino-
serviço e elaboração de tecnologias 
sociais. 29 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8725743523758482

21

karylleila@gma
il.com / (63) 
32328221

O Atlas Toponímico do Estado do 
Tocantins - ATT - é uma variante do ATB 
Atlas Toponímico do Brasil, coordenado 
pela professora Drª Maria Vicentina de 
Paula do Amaral Dick, da FFCLH/USP. o 
objetivo geral é produzir o mapeamento do
estado, do ponto de vista da motivação 
dos designativos coletados nas cartas 
municipais. Da ótica da lingüística, fazem 
parte das etapas do estudo, a etimologia 
dos topônimos, o estudo dialetológico, a 
estrutura gramatical e a correção 
fonêmica. Quanto à linha Toponímia e 
Ensino, a proposta é investigar de que 
forma a toponímia pode ser aplicada no 
contexto do ensino, partindo do princípio 
da interdisciplinaridade. 11 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8305956153213980

22 jucieneufcg@g
mail.com / (83) 
8760-0516

A criação do grupo de pesquisa Brasil 
Colonial e Imperial objetivou proporcionar 
um horizonte de pesquisa para a história 
Brasil destacando as questões das 
discussões historiográficas e pesquisas 
históricas que abordem temas diversos 
nas perspectivas social, cultural, política, 
ambiental e étnica. Para este grupo de 
pesquisa as fontes históricas receberão a 
partir de diferentes paradigmas da teoria 
da história, da antropologia, arqueologia, 
lingüística, sociologia e outras ciências 
sociais e humanas uma gama de olhares 
que permitirão uma visibilidade e 
dizibilidade acerca dos períodos Colonial e
Imperial em que serão valorizados homens
e mulheres e seus protagonismos. Já 
organizamos quatro coletânea nos últimos 

49 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8263946197743692
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com a participação de pesquisadores do 
Brasil e exterior.

24

cbec@uniceub.
br / 
www.uniceub.b
r / (61) 
39661295

O grupo de pesquisa visa o alcance 
transdisciplinar dos estudos 
constitucionais, com o intuito de trabalhar 
a perspectiva constitucional do ensino, da 
pesquisa e da extensão, em colaboração e
integração com as demais áreas do 
conhecimento. 164 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5005780653778098

28

nhitotuzi@gmai
l.com / 
www.ufopa.edu
.br / (93) 
21013649

O CELEPI tem propiciado a execução de 
estudos na graduação e na pós-
graduação, bem como a publicação de 
textos no país e no exterior. Na graduação,
foram concluídos os trabalhos: (a) Políticas
públicas para a formação contínua de 
professores de inglês: realidade ou 
utopia?; (b) Cassava plant as a resource 
for the design of ELT materials: an 
experiment in a state school in Santarém, 
Brazil; (c) O ensino de inglês através de 
filmes; (d) O manto do perito em aulas de 
inglês nas séries iniciais do ensino 
fundamental. Em nível de pós-graduação, 
foi concluída uma dissertação de 
mestrado. Nesse nível, estão em execução
três projetos de dissertação. Além disso, 
foram publicados o artigo Translating a 
Culture-based Dialogical Approach into 
ELT Materials for Lower-Secondary 
Students from Rural Communities in 
Northern Brazil e o capítulo The 
PIBID/Letras-Inglês Project: Strengthening 
Teacher Education in the Amazon Region, 
além de vários resumos em anais de 
eventos nacionais e internacionais. 41 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7085554242170576

29

cesir@unir.br / 
http://www.cesi
r.unir.br / (06) 
21822036

Conhecimento dos processos de saúde e 
doença prevalentes entre as populações 
estudadas, tanto do ponto de vista 
biológico, como antropológico e social. 
Tendo em vista as grandes mudanças 
pelas quais as populações estudadas vêm 
passando nos últimos anos, é possível 
identificar e, em conjunto com as 
instituições responsáveis/pertinentes, 
intervir no sentido de minorar o sofrimento 
e evitar a morte das pessoas componentes
dos grupos estudados. Temos produzido 
dados demográficos e epidemiológicos 
acerca de doenças prevalentes na região, 
permitindo o direcionamento das políticas 
dirigidas para os grupos específicos, 
especialmente aquelas relativas às 
doenças transmissíveis e/ou infecciosas. 
Também permite o estudo e discussões 
acerca de questões éticas, evolvendo 
populações especiais e bioética. Os 
estudos envolvendo processos produtivos 
e saúde são potencialmente geradores de 
novas alternativas econômicas para as 
populações envolvidas. Estes estudos são 
capazes de apontar, especialmente para 
os acadêmicos envolvidos, novas formas 
de inserção ao mercado de trabalho. 12 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7799265932276275
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37

luizclaro@ifam.
edu.br / (92) 
98195-8989 - 15 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1086823785349655

38

rubens-
arantes@ifsp.e
du.br / (18) 
3643-1160 - 9 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1272495959453175

44

rodrigo.medina
@unifesp.br / 
www.massacre
s-e-
genocidios.info
/ (11) 
30990150

O grupo tem como objetivo analisar 
processos morticidas e genocidários que 
tiveram curso na era contemporânea, bem 
como processos correlatos a conflitos 
armados no mesmo período, como: 
deslocamentos populacionais, diásporas, 
migrações forçadas e a condição dos 
refugiados de guerra, violações de direitos 
humanos em situações de conflito, a 
utilização do estupro como arma de 
guerra, a atuação das organizações 
internacionais, das organizações não-
governamentais de ajuda humanitária, os 
crimes de guerra e a atuação do Tribunal 
Penal Internacional, choques 
civilizacionais, a ascensão do terrorismo 
global e o fenômeno do "terrorismo de 
Estado" . Com isso, distintos processos 
históricos têm lugar privilegiado nas 
análises elaboradas pelo grupo, como: a 
Grande Guerra e o Genocídio Armênio, a 
Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, 
os totalitarismos europeus das décadas de
1930 e 1940, a guerra no Pacífico e os 
ataques à Hiroshima e Nagazaki, as 
longas décadas de Guerra Fria e as reais 
possibilidades de destruição civilizacional, 
as ditaduras militares no Cone Sul e o 
fenômeno do terrorismo de Estado, os 
conflitos étnicos nos Bálcãs e o Massacre 
de Srebrenica, os conflitos étnico-
nacionalistas na África e o Genocídio de 
Ruanda, o conflito Israelo-Palestino, a 
política estadunidense de "guerra 
preventiva ao fundamentalismo", dentre 
outros temas de igual relevância. Desde 
sua criação, o grupo vem trabalhando com
temas que são subtraídos dos programas 
utilizados pelas universidades desde as 
graduações à pós-graduação, quanto 
muito tratados isoladamente, de forma 
unidisciplinar, dissociados uns dos outros 
e impossibilitando análises comparativas. 
Com este escopo o grupo se dedica à 
interconexão desses processos morticidas 
a partir de abordagens inter e 
multidisciplinares que levem, no conjunto 
de suas atividades, a uma formação 
acadêmica de caráter humanístico. 83 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6628622092028827

47 norton.dudequ
e@ufpr.br / 
(41) 9837-6666

O objetivo deste grupo de pesquisa é o de 
investigar criticamente características de 
obras musicais específicas, priorizando as 
que sejam de autoria de compositores 
brasileiros, compostas entre 1850 e 1950. 
A particularização das obras e do 
compositor competem ao pesquisador 
levando em conta os seguintes aspectos e 

9 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9301384924762695
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abordagens: 1. Contextualização: 
abordagem de obras ou grupos de obras 
específicos considerando seu contexto 
histórico/social; 2. Análise estrutural: 
através de técnicas analíticas diversas, a 
análise estrutural de obras específicas ou 
grupos de obras; 3. Influências: relações 
de intertextualidade em obras ou grupos 
de obras investigadas criticamente; 4. 
Estilo: visa a identificação e a descrição de
padrões recorrentes em uma obra ou 
grupo de obras relacionando regras e 
estratégias composicionais de um 
compositor ou grupo de compositores.

52

tupinikim@ig.c
om.br / (77) 
34542021 - 23 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1629360612116749

54

ruth@ucdb.br / 
www.ucdb.br / 
(67) 33123300

O grupo está se reunindo semanalmente e
conta com a participação de doutorandos, 
mestrandos e bolsistas de iniciação 
científica. 14 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0616146677641902

57

ddal.unb@gma
il.com / (61) 
3107-6025

"América Latina" é o lócus sócio-político-
econômico-cultural-geográfico priorizado 
pela proposta. O foco é voltado para 
experiências, mitos e alternativas 
paradigmáticas. Fundamenta-se na 
percepção do caráter polissêmico das 
ideias de "desenvolvimento" e de 
"democracia", cujas conceituações, 
modelos, projetos e práticas relacionadas 
são alvo de inúmeras relações de poder e 
infindáveis disputas. Visa-se contribuir 
para o fortalecimento da visibilidade do 
campo das Ciências Sociais Latino-
americanas e, em especial, da Sociologia 
Latino-americana. Ao mesmo tempo, visa 
buscar nestes campos oportunidades de 
intercâmbio e de interlocução 
especializada de alto nível em diversos 
países latino-americanos, beneficiando-se 
de um formato operacional de núcleo-rede.
Prevê-se o intercâmbio e colaboração com
outros professores, pesquisadores 
individuais, núcleos e laboratórios de 
outros PPGs, na UnB, noutras 
universidades brasileiras e internacionais. 10 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5558788311228579

60

scott.allen@ufp
e.br / (81) 
21267363

O interesse particular desse Grupo é o 
estudo da negociação e renegociação de 
ambientes (sentido amplo) vivenciado por 
grupos humanos em situações de contato 
e mudança súbita em escalas diversas. 
Para alcançar esses objetivos amplos o 
grupo buscar reunir pesquisadores de 
diversas áreas que possam contribuir com 
a conceituação e análise dos problemas 
abordados. 14 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7712978193363356

64 wgzaparoli@ho
tmail.com / 
www.ufma.br / 
(99) 3529-6016

O grupo reúne professores pesquisadores,
doutores e mestres da UFMA, UFT, UFPA,
UEPA, UFRJ e UEMASUL, além de alunos
de pós-graduação, em nível de mestrado e
doutorado de diversos programas 
nacionais, professores da educação 
básica, alunos de graduação e de iniciação

9 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8102257840734203
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científica. Ambos em um propósito de rede
no fortalecimento dos estudos de ensino, 
pesquisa e extensões.

67

alessandrodoc
enteuems@gm
ail.com / (67) 
35031006

O presente Grupo de Pesquisa pretende 
aprofundar os estudos relacionados aos 
Direitos Humanos, visando à consolidação 
do Estado Democrático de Direito, em 
busca de formas de assegurar 
efetivamente o exercício dos direitos 
individuais e coletivos, no sentido amplo 
(igualdade, segurança, saúde, educação, 
liberdade, privacidade, segurança etc), o 
pluralismo político, o acesso à justiça e o 
desenvolvimento social e econômico 
capaz de proporcionar uma sociedade 
justa, partindo de uma base interdisciplinar
que facilite o envolvimento nos estudos de 
agentes relacionados às mais diversas 
áreas, tais como, educação, ciências 
sociais, economia, direito, psicologia, 
administração, sem deixar de ter como 
centro gravitacional dos estudos os seus 
aspectos jurídicos e o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 20 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7654989344648366

71

renatusfc@hot
mail.com / (69) 
3211-4500

O desenvolvimento do Projeto foi fevereiro 
de 2015 a dezembro de 2016. Ao longo 
deste período foram realizadas diversas 
etapas, tais como: visitas às diversas 
comunidades para levantamento de dados,
diagnóstico, mapeamento e descrição 
socioeconômica dos PCTs; reuniões de 
apresentação e validação dos estudos 
com representantes e lideranças dos 
PCTs; construção da proposta de Política 
e do Plano Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável dos PCTs; e, por fim, 
encaminhamento à SEMA e à Câmara dos
Vereadores de Porto Velho do Projeto de 
Lei, do Plano Municipal e do Projeto de Lei
Complementar de criação Fundo Municipal
de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais do 
Município de Porto Velho. Espera-se que o
relato deste processo possa contribuir com
outros projetos semelhantes de Municípios
do Estado de Rondônia e da Amazônia. 4 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1410650281935609

73

rodrigo.barros
@ifrr.edu.br / 
(95) 
359310460

Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo 
fomentarão estudos e debates sobre as 
práticas pedagógicas desenvolvidas no 
campo, na intensão de enfrentar e diminuir
a dicontomia rural-urbano, valorizando o 
homem do campo e seu trabalho. 7 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0041328620715768

80

eloasoares@h
otmail.com / 
(45) 3025-4157

Ampliar a discussões das referidas linhas 
de pesquisa na Universidade, articulando-
as à comunidade. 16 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1026018312157959

82 sousaleliana@
hotmail.com / 
www.uneb.br / 
(71) 31172417

Este grupo tem o objetivo de desenvolver 
atividades de pesquisa vinculadas ao 
Centro de Pesquisa em Educação e 
Desenvolvimento 
Regional(CPEDR)atuando nas suas 
respectivas linhas destacando Educação, 
Culturas e Etnicidades.: Este enfoque 
possibilita o fortalecimento de redes de 

34 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0265451454648266

Página 165 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total

Proximidade
com o Tema Links

pesquisa, promovendo a ampliação e 
aprofundamento das temáticas abordadas 
por pesquisadores. O grupo tem a 
finalidade de implantação e 
implementação do CPEDR iniciando com a
realização do diagnóstico de pesquisa 
visando o fortalecimento e reconhecimento
da instituição, a partir das atividades de 
pesquisa desenvolvidas pelos 
Departamentos de acordo com suas 
demandas locais viabilizando a rede de 
pesquisa e parcerias. Este grupo vem 
implementado atividades relacionadas ao 
projeto "Informação, Comunicação e 
Expansão da Pesquisa para a UNEB", que
visa ampliar a infra-estrutura da 
universidade voltada para a pesquisa 
científica de excelência, e atividades 
relacionadas à: implementação do cultivo 
às relações étnicas

85

amodesto@ifs
p.edu.br / (13) 
99743-6515

O grupo se propõe a discutir as teorias 
linguísticas, promovendo investigações 
sobre a língua em diversos contextos, 
visando a compreensão dos fenômenos 
linguísticos recorrentes na sociedade. 
Pretende-se, assim, empreender 
pesquisas que contribuam para o 
desenvolvimento da ciência linguística em 
diferentes abordagens, tendo como 
enfoque a língua em uso, contemplando-a 
em todas as suas dimensões. Os estudos 
visam, também, empreender ações que 
permitam a análise, descrição e 
documentação linguística e cultural de 
comunidades e povos de origens diversas. 10 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1544156680352352

88

neusa.sposito
@ufu.br / (34) 
99951-4906

Este Grupo de Pesquisa ao agregar 
alunos/as da graduação e da pós 
graduação e professores/as doutores/as 
que pesquisam assuntos afins possibilita a
realização de pesquisas sobre o Ensino e 
Aprendizagem de Ciências e Biologia 
relacionadas, principalmente, com as 
escolas da Educação Básica situadas na 
região do Triângulo Mineiro, município de 
Ituiutaba/MG. Assim, sua repercussão está
em desvelar e buscar o enfrentamento de 
problemas ou situações desfavoráveis 
envolvidas na temática do grupo e que 
serão divulgadas em revistas e eventos. 
Ainda, repercutirá, principalmente, no 
enfrentamento da situação problemática 
em que se encontra o ensino e 
aprendizagem de Ciências e Biologia nas 
escolas de Educação Básica. 8 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8720476885054545

89 criscostaleite@
gmail.com / 
(61) 8115-8300

1. Constituição e consolidação de um 
grupo de pesquisa em Ensino de 
Geografia no âmbito do Departamento de 
Geografia da Universidade de Brasília; 2. 
Criação de linha específica de pesquisa na
temática geral relacionada à Educação em
Geografia; 3. Criar um locus de 
aprofundamento e enfrentamento das 
questões relacionadas ao Ensino de 
Geografia da Educação Básica e no Nível 

21 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1407490937259798
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Superior; 4. Constituir uma rede 
internacional de cooperação técnica dos 
profissionais que atuam nas áreas de 
Ensino, Aprendizagem e Formação de 
professores de Geografia.

92

aduran@ufu.br
/ 
http://www.incis
.ufu.br / (34) 
32394238

O grupo de pesquisa busca estudar o 
Estado burguês na periferia do capitalismo
e sua articulação com os processos 
político e econômico (desenvolvimento 
capitalista) - isto é, o processo socio-
histórico. Busca também desenvolver uma 
discussão teórica sobre o papel e 
funcionamento do Estado burguês na 
América Latina. Pretende analisar 
criticamente tanto a literatura produzida 
sobre o assunto como as principais 
características da dinâmica das 
transformações sócio-históricas gerais dos
Estados latino-americanos a partir da 
década de 1950. Como referência, toma-
se o processo político e o desenvolvimento
econômico num contexto de transição 
capitalista periférica. Procura identificar as 
variações dos processos de formação 
desses Estados de acordo com as fases 
de instauração do capitalismo em diversas 
regiões do continente. Busca, também, 
investigar os movimentos sociais 
populares, as classes sociais, as 
problemáticas do trabalho e da educação, 
numa interface desses temas com o 
Estado burguês. 20 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0284156816849729

94

rogerio.v.ferreir
a@ufms.br / 
http://cpaq.site
s.ufms.br/camp
us-i / (67) 
3241-0300

Esta linha de comporta projetos referentes 
à análise, descrição e documentação das 
línguas brasileiras. Sabe-se que no Brasil 
há mais de 180 línguas indígenas faladas; 
dentro deste cenário que esta linha se faz 
importante, pois procura abranger s 
relacionadas a esta diversidade linguística.
Resultados: FERREIRA, R. V. 
Concordância de participante em Matis 
(Pano). In Ameríndia. Paris: CNRS. no. 39,
v.1 e 2. ISSN 02218852 FERREIRA, R. V. 
LÍNGUA OFAYÉ (MACRO-JÊ): UM 
LEVANTAMENTO LEXICAL DE UMA 
LÍNGUA EM EXTINÇÃO. Webrevista: 
sociodialeto, v.5, no.15, pp. 181-197, 2015.
FERREIRA, R. V.; AMADO, Rosane de 
Sá. (Org.) ; CHRISTINO, B. P. (Org.) . 
Português Indígena: novas reflexões. 1. 
ed. Munique: Lincom, 2014. v. 1. 146p . 
FERREIRA, R. V. Breve reflexão sobre a 
diversidade linguística e povos indígenas 
em MS. Ed. UFMS, 2016. 15 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6130158287241615

95 edsongomes@
unifesspa,edu,
br / (91) 8285-
0069

No período de 14 a 18 de novembro de 
2016, o grupo de pesquisa trouxe a 
professora e pesquisadora da UFRJ, 
Bruna Frachetto, para ministrar palestras 
referentes às línguas indígenas do Brasil. 
O evento contou com a participação de 
alunos de graduação da Unifesspa/IEX e 
de nativos das aldeias Kaiapó de São Félix
do Xingu, inclusive o líder da nação, 
cacique Akiaboro Kayapó. No dia 16 de 

3 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0477186858535203
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fevereiro de 2017 o coordenador 
apresentou o grupo de pesquisa na I 
Jornada de Letras do IEX, em que mostrou
a estrutura do projeto e o andamento das 
atividades.

103

belindacunha
@hotmail.com 
/ (83) 
88771160

Análise e estudo de Sustentabilidade e 
Impactos dos Direitos Difusos, Direito 
Ambiental e das Relações de Consumo, 
com suas interfaces com outras áreas do 
conhecimento, inter e 
transdisciplinariedade, com ênfase para a 
educação e consumo sustentáveis. Nas 
análises de Políticas Públicas e 
Ambientais, Legislação, Impacto, Licença, 
Certificação e Gestão Ambiental. Estudos 
de Economia Solidária, inovações 
tecnológicas, Sustentabilidade e inclusão 
social, com vistas aos desenvolvimento 
humano. Análise de acidentes e desastres 
ambientais e impactos nas mudanças 
climáticas. Proposições e estudos de 
Políticas Públicas, Regulação e Tributação
Ambiental. Participação na Conferência da
ONU Rio + 20, como delegadas da UFPB, 
cadastradas através do sistema de Grupo 
de Pesquisa. Produção de artigos, textos e
pareceres, destacando as obras coletivas: 
I) TEMAS FUNDAMENTAIS DE DIREITO 
E SUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAIS (Org. Belinda Pereira
da Cunha); capítulos 1)Belinda Cunha - 
"Temas fundamentais de Direito e 
sustentabilidade socioambientais entre 
Manaus e Amazônia"; 2)Bruno Batista- 
"Malária: plano diretor de Manaus e a 
questão da expansão urbana horizontal"; 
3) Eisenhower Campos - "~Gestão 
ambiental em face dos direitos humanos e 
do ambiente..."; 4) Thiago Braga Dantas - 
"Os princípios ambientais e o conceito de 
sustentabilidade: gerações futuras diante 
dos recursos naturais no Brasil"; et al. 
publicado pala CULTURA, Secretaria de 
Estado do Amazonas, 2012, 244 ps. E-
BOOK "SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL: ESTUDOS JURÍDICOS E 
SOCIAIS, IMPACTOS E GESTÃO DE 
POLÍTICAS Prefácio Paulo Affonseo Leme
Machado. Coord: Belinda Pereira da 
Cunha; Produção: Grupo de Pesquisa. 
Capítulos: CUNHA, Belinda Pereira da. 1 
POLÍTICAS AMBIENTAIS: APSTERCTOS 
POLÊMICOS DA CONSTRUÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE NO BRASIL NOS 
20 ANOS DA AGENDA 21; 2 POLÍTICA 
NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: 
Belinda Pereira da Cunha; Raffael 
Henrique Costa Diniz; ET AL 66 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2637545055336725

118 rodrigogoularte
@hotmail.com 
/ (27) 3723-
1200

Grupo de pesquisa, ensino e extensão, 
vinculado ao Instituto Federal de Educação
do Espírito Santo - IFES. Participam 
professores e alunos de iniciação 
científica. Produz eventos, cursos de 
formação, pesquisas de campo, produção 

16 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3196805325484361
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de texto e outras atividades nas interfaces 
entre filosofia, história e educação. O foco 
principal são as subjetividades não-
hegemônicas.

119

SANAIOTT@I
NPA.GOV.BR /
http://gaviaorea
l.inpa.gov.br / 
(92) 3643-1833

Escopo da pesquisa do grupo: "Fatores 
abióticos ou bióticos, atuais ou históricos, 
que influenciam a distribuição de 
fitofisionomias, espécies vegetais e 
animais na Amazônia" Realizações em 
1998/1999: 1. Preparou o documento 
temático sobre critérios botânicos no 
planejamento de alocação de novas 
unidades de conservação na Amazônia, 
utilizado pelo MMA. 2. Demonstrou uma 
correlação entre tipo de solo e a presença 
de florestas bambu-dominadas, permitindo
mapear a extensão de solos férteis no 
Acre, usando o bambu como indicador. 3. 
Documentou a perda de 30% do potencial 
de armazenamento de carbono nas 
florestas nativas, ocasionada pela invasão 
natural de bambu Guadua weberbaueri, no
Acre e Peru, em área de 180000 km 
quadrados. Realizações em 2000/2001: 1. 
Quatro dissertações de mestrado 
concluídas. 2. Publicação de artigo no 
Journal of Biogeography, sobre a relação 
da proporção de cobertura de árvores e 
gramíneas de savanas e componentes 
isotópicos do solo superficial (13C). 34 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2180548864263500

123

ronaldo.borges
@ifgoiano.edu.
br / (64) 9298-
1806

Tem como objetivo desenvolver pesquisas 
relacionadas à formação e às práticas 
pedagógicas, considerando as dimensões 
epistemológicas, históricas, sociais e 
culturais e as articulações entre o 
processo de formação docente e as 
linguagens e códigos inerentes às práticas 
educativas. 32 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2028708765400461

124

claudiavaz@un
ifacs.br / (71) 
3273-9551

O FORMAGEL - Grupo de Pesquisa em 
Formação, Gênero e Linguagem é 
integrado por docentes pesquisadores 
vinculados aos cursos da Universidade 
Salvador (UNIFACS).Propõe-se a 
congregar estudos e pesquisas nas áreas 
que se definem através de suas linhas: 
Inclusão Social e Educação Inclusiva; 
Ensino: Leitura, Literatura e Produção; 
Diversidade Cultural, Políticas Públicas e 
Formação Docente, realizados por 
pesquisadores e estudantes da UNIFACS. 26 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8414333378486202

126 silfortesrr@gm
ail.com / (95) 
36213176

Amazônia é sinônimo de biodiversidade. 
Representa a maior floresta tropical do 
mundo, ao norte das terras brasileiras. É a 
maior bacia hidrográfica e contribui com 
cerca de 20% da água que ruma aos 
oceanos. As condições de temperatura e 
umidade proporcionam imensa diversidade
biológica. Os fungos são um grupo 
singular de organismos, onde se estima a 
existência de 1,5 milhão de espécies, mas 
apenas cerca de 100 mil são conhecidas. 
Particularmente em regiões tropicais e 
subtropicais, acredita-se que boa parte 

11 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3089717067083461
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desta diversidade seja perdida mesmo 
antes de ser conhecida. Como 
decompositores, com ativa participação na
reciclagem de compostos orgânicos, os 
fungos são essenciais para a continuidade 
da vida. Em contraste aos muitos 
patógenos de plantas, cerca de 150 
espécies de fungos são patógenos ao 
homem e outros animais, sendo na maioria
parasitas oportunistas que figuram como 
sapróbios em natureza. As mudanças 
ambientais, provocadas pela ocupação 
desordenada de áreas silvestres, com 
distúrbio de habitats naturais, são fatores 
diretamente relacionados ao surgimento 
de doenças como micoses e nos fazem 
refletir sobre a instalação do homem na 
Floresta Amazônica. Neste contexto, a 
repercussão do grupo Fungos da 
Amazônia está centrada no conhecimento 
da diversidade e na formação de recursos 
humanos para atuar nas diferentes áreas 
da Micologia. As ações do grupo enfatizam
o Estado de Roraima, contribuindo com o 
levantamento de fungos mitospóricos do 
solo, com a identificação de fontes 
ambientais de fungos de interesse médico 
e veterinário, bem como de aspectos 
epidemiológicos de micoses sistêmicas, 
diagnose de doenças fúngicas em culturas
de interesse agronômico de plantas da 
região amazônica, identificação de 
myxomycetes com potencial ação 
medicinal, além do resgate da utilização de
cogumelos como recurso por populações 
indígenas. Num âmbito maior busca-se 
estimular e integrar os raros atores da 
Micologia na região Norte do Brasil.

127

mteixeira@ufa
m.edu.br / 
http://www.ufa
m.edu.br

Os estudos realizados estão contribuindo 
para: a) formação de profissionais 
especializados na área de Biotecnologia, 
Micologia de Alimentos e Micologia 
Médica; b) desenvolvimento de 
bioprocessos e produtos utilizando fungos 
originários da biodiversidade amazônica; 
c) Qualificação biotecnológica do acervo 
da Coleção de Cultura DPUA. Com a 
colaboração de Pesquisadores externos foi
instalado o Herbário Micológio Jair Putzke 
acervo constituído por cogumelos 
Agaricales. Os financiamentos estão 
proporcionando crescimento técnico- 
científico e aumento das publicação de 
artigos em revistas nacionais e 
internacionais. Os processos e produtos 
desenvolvidos estão possibilitando a 
abertura de novas parcerias com 
empresários da Região Norte, 
especialmente da área de alimentos e 
cosméticos. Inclusive, um dos produtos 
desenvolvimento em uma tese, a 
tecnologia já está sendo transferida para 
uma Empresa do Estado do Amazonas. 22 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7965323124784883

134 ednalvoc@yah O GELIC-UEPA (Grupo de Estudos de 7 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
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oo.com / (91) 
4009-9533

Línguas em Contato da Universidade do 
Estado do Pará) liga-se ao GELIC-USP, 
cujo objetivo está centrado na investigação
das línguas e variedades linguísticas, sob 
o viés do Contato Linguístico. Parte-se do 
princípio de que o Brasil e o mundo 
lusófono oferecem uma gama de situações
de contato históricas e atuais. Os estudos 
realizados pelos membros do GELIC no 
âmbito da UEPA são: -A língua portuguesa
como L2 e língua estrangeira -A língua 
portuguesa popular em contato com as 
variedades consideradas 'cultas' -A língua 
portuguesa de comunidades quilombolas 
-A língua portuguesa em contato com 
línguas indígenas brasileiras, com línguas 
de imigrantes e com com línguas nas 
fronteiras -As línguas indígenas em 
contato com outras línguas indígenas e 
com línguas de fronteira -O multilinguismo:
português/línguas indígenas/línguas de 
imigrantes/línguas de fronteira -Estudos 
históricos sobre o contato de línguas grupo/2233265338743634

135

claudiajaquelin
emartinezmunh
oz@gmail.com 
/ (66) 9986-
4197

O Grupo no decorrer dos anos realiza 
diferentes estudos e intervenções de base 
populacional, no enfoque descritivo- 
exploratório com abordagem qualitativa e 
quantitativa sobre morbidade referida, 
processo de trabalho e gestão em saúde 
entre vários grupos populacionais 
marginalizados, em diferentes contextos 
de atuação profissional e social, nas 
diferentes fases do ciclo vital humano, 
trazendo como referecial suas condições 
de vida , saúde e trabalho. Os estudos são
realizados de forma individual ou em 
grupo, por integrantes do grupo de 
pesquisa, segundo especificidades de área
de atuação. Com o intuito não só de 
educação em saúde para os grupos 
atendidos, mais intervenções e mudanças 
nas políticas públicas e organização 
política, econômica, social, demográfica, 
programas e estratégias de melhoria das 
questões levantadas e/ou encontrada na 
pesquisa. Não nos esquecendo da 
publicação dos resultados e considerações
alcançadas que são as portas abertas para
as transformação efetiva do tr 10 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0735956169164307

137

arachel@uol.c
om.br / http:// 
home.ufam.ed
u.br/generotrab
lhoeducacao / 
(92) 33054561

O Grupo Gênero, Trabalho e Educação 
está inserido no Núcleo de Pesquisa 
Trabalho, educação e diversidade. Este 
núcleo congrega pesquisadores (as) de 
várias áreas do conhecimento permitindo 
um trabalho interdisciplinar. Nesta 
perspectiva as pesquisas desenvolvidas 
pelo grupo sobre o Trabalho, Educação, 
Diversidade no Amazonas têm contribuído 
para o aprofundamento de estudos sobre a
questão. 43 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9841123452120071

140 slbonatto@puc
rs.br / 
http://www.pucr
s.br/fabio/geno

O grupo trabalha principalmente com uma 
abordagem evolutiva da variabilidade 
molecular em diferentes organismos. 
Essas pesquisas podem ser agrupadas em

11 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2546866640282289
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ma / (51) 3353-
4717

estudos ao nível populacional e em 
estudos de filogenia supra-específicos, 
utilizando uma abordagem genética e 
genômica. Temos principalmente projetos 
de ecologia molecular, filogeografia e 
demografia histórica, que estudam a 
diversidade genética e sua estruturação 
geográfica em populações nativas, em 
especial aplicada à conservação da 
biodiversidade. Nessa área estudamos 
diversos grupos de mamíferos, em 
especial marinhos, aves, repteis, peixes e 
grupos específicos de invertebrados. O 
grupo também atua com esta mesma 
abordagem em evolução de plantas 
nativas. O grupo também tem diversos 
estudos abordando a origem e evolução 
das populações humanas indígenas das 
Américas.

145

malugomide@
yahoo.com.br / 
(69) 3421-2483 - 24 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3938615121776298

148

geparrei@cp2.
g12.br / 
www.neab.cp2.
br / (21) 98690-
8798

O I Seminário Geparrei "Tornar-se negro": 
uma homenagem a Neusa Santos Souza 
foi realizado no Colégio Pedro II nos dias 
18 e 20 de outubro de 2016, com apoio do 
Propgpec - Programa de Pós-graduação e 
Pesquisa do Colégio Pedro II e do Neab 
CPII - Núcleo de Estudos Afro Brasileiros 
do Colégio Pedro II, com apresentação de 
comunicações orais, exposição de arte e 
pesquisas em andamento nas duas linhas 
de pesquisa do grupo. O Seminário contou
com a participação de mais de 50 
expositores, o que deu ensejo à 
publicação do 1o número da Revista 
Geparrei NGANHU, em 2018. 18 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9208515248333931

155

claudia.nunes
@uva.br / 
https://www.uv
a.br / (21) 
2574-8800

Offers to the society the opportunity to 
critically engage with and consider a range 
of contemporary real-world issues: 
Globalized Challenges in Law Regulated 
Sectors from BR/EU/USA, on the 
comparative perspective, it enables all the 
researshers to encounter a variety of 
concepts, approaches and methods from 
the Social Science, Innovation and 
Ecology. This offers for all, the opportunity 
to build a bespoke arguments, drawing on 
the inter, multi and transdisciplinary group 
researches and this research seeks to 
develop cross-disciplinary and cross-
national research projects which intend to 
overcome the disciplinary barriers 
benabling the growth and integration of the
social study of law. On other hand, the 
researchers can build a forum in which 
scholars, professors, students, as well as 
practitioners who are interested in 
interdisciplinary studies, can organize 
discussions, share work, exchange ideas 
and build networks. 27 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5771319084225732

159 henriquesilvest
re@uol.com.br 

1-Em parceria com os demais grupos do 
Departamento de Letras da Universidade 

35 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3216763131183713
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/ (68) 9973-
6645

Federal do Acre, os professores ligados ao
GAEL elaboraram o Projeto de mestrado 
em Letras: Linguagem e Identidade, cuja 
aprovação se deu em 2005 e início em 
março de 2006; 2-O grupo participou da 
elaboração da Revista de Letras e 
Humanidades Muiraquitã (ISSN 1807-
1856), com o Departamento de Letras da 
Universidade Federal do Acre. Na revista, 
há a publicação de artigos dos professores
do Departamento de Letras e de outras 
Instituições que versam sobre a linguagem
amazônica materializada em diversos 
gêneros. 3- A integrante do grupo 
professora Maria do P. Socorro Calixto 
Marques elaborou o texto sobre o ensino 
de artes para os referências da Secretaria 
de Educação do Estado do Acre. Parte do 
texto retoma a pesquisa iniciada pela 
professora e desenvolvida por bolsistas 
CNPq; 4- A maioria dos integrantes do 
grupos fazem parte da equipe que 
elaborou os recentes cursos de Artes 
Cênicas e Música, licenciaturas

168

pamela.gil@ufr
r.br / (95) 
36213103

Possibilitar discussões sobre as diversas 
formas de violências, além de estudos, 
pesquisas e participação de eventos no 
intuito de divulgar as pesquisas. O grupo 
visa a realização de projetos de 
intervenção, grupos de estudo e eventos 
científicos. 5 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2325579264654644

172 iraildes.caldas
@gmail.com / 
http//www.gepo
s,com.br / (92) 
3305-4581

VISÃO Temos como conduta o espírito de 
coletividade que enseje o surgimento de 
condiçoes mais propícias para a realização
sistemática e não fragmentada de estudos 
e pesquisas, ao mesmo tempo em que 
estimulamos o processo educativo 
construtor do profissional-cidadão 
potencialmente capaz de dar direção às 
gerações futuras. Elegemos como 
metodologia a dialogia proposta por Edgar 
Morin que remete para uma nova forma de
fazer ciência, de forma integrada, 
revertendo uma tendência ainda presente 
na academia que diz respeito à 
fragmentação departamentalizada do 
conhecimento. MISSÃO Assumimos o 
compromisso engajado de contribuir para 
o desenvolvimento humano e elevação da 
qualidade de vida das populações 
tradicionais da Amazônia, sem excluir os 
contingentes urbanos, através da 
pesquisa, do ensino e da extensão como 
núcleo indissolúvel da disciplina e conduta 
acadêmica. Tomamos a Amazônia, seus 
processos e sua gente em suas 
expressões de práticas sociais e políticas, 
assumindo prioritariamente o corte de 
gênero e das relações de poder. O 
engajamento social é fator essencial de 
nosso grupo, enquanto agente formador e 
indutor do processo educativo. A nossa 
intenção e busca coletiva consiste em 
contribuir para despertar o espírito crítico, 

41 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4387174436866135
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produzindo conhecimento que remetam 
para a solução dos graves problemas 
regionais.

175

elianeantropolo
gia@gmail.com
/ 
http://www.uff.b
r/ppga / (21) 
26292864

A produção de conhecimento sobre 
populações tradicionais e situações de 
emergência étnica envolvendo 
comunidades remanescentes de 
quilombos e povos indígenas na 
Amazônia, pretende contribuir para a 
construção de uma antropologia do 
presente sobre formas de organização 
social e ocupação territorial a partir de uma
etnografia dos processos políticos na 
fronteira. A reflexão sobre as experiências 
de pesquisa e trabalhos de assessoria e 
consultoria pelos membros do grupo junto 
a órgãos governamentais, ongs e 
movimentos sociais, pretende igualmente 
produzir subsídios que possam fornecer a 
base para atuação na área de formulação 
de políticas públicas e formas de 
intervenção que possibilitem as condições 
socioculturais de reprodução sustentável 
dos grupos; assim como busca-se analisar
os processos de codificação e transmissão
de tradições de conhecimento e sua 
distribuição entre indivíduos e grupos, 
mediante o reconhecimento de outros 
insights e experiências de vida. 27 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9871083932208495

176

edilene@ufpr.b
r / 
http://www.antr
opologiasocial.
ufpr.br / (41) 
33605106

O Grupo de Pesquisa se propõe a discutir 
abordagens teóricas e estratégias de 
pesquisas em sociedades indígenas sul-
americanas, a partir de estudos 
bibliográficos ou de campo. A equipe 
dedica-se a pesquisas que analisam 
formas de organização social (parentesco, 
relações de gênero, economia, política) e o
pensamento sócio-cosmológico mais 
amplo das sociedades indígenas tomadas 
em si mesmas e ainda as formas de 
interação das sociedades indígenas com a
sociedade ocidental -- seja em virtude da 
proximidade de centros urbanos, da 
existência ou latência de conflitos 
socioambientais, de influências religiosas 
cristãs e da execução de programas de 
educação escolar, entre outros. Nos 
últimos anos seus pesquisadores têm 
apresentado e coordenado trabalhos em 
eventos científicos (como nas Reuniões da
Associação Brasileira de Antropologia e as
Reuniões de Antropologia do Mercosul) e 
orientado trabalhos de iniciação científica 
na graduação e dissertações na pós-
graduação. 23 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6654094026091750

182 ricardscoles@y
ahoo.es / (93) 
99175-8050

Construir pautas de pesquisa que sejam 
relevantes aos povos e comunidades 
tradicionais que ocupam as paisagens 
pesquisadas; Contribuir para a valorização
de seus conhecimentos e para 
fundamentar cientificamente suas 
reivindicações pelo reconhecimento; 
Incentivar a articulação entre a 
universidade e a sociedade mediante a 

30 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0941354051629863

Página 174 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total

Proximidade
com o Tema Links

realização de eventos como seminários e 
palestras;   Capacitar pesquisadores e 
estudantes nas abordagens, conteúdos e 
procedimentos desenvolvidos por este 
grupo de pesquisa interdisciplinar; 
Pesquisar a paisagem amazônica, sua 
história, uso e manejo antigo e atual; 
Ampliar e divulgar o conhecimento sobre 
as bacias dos rios Trombetas, Tapajós e 
Xingu

184

fabiaribeiro@u
nilab.edu.br / 
(71) 3651-8250 - 12 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6997303379656779

191

patricio.melo@
urca.br / 
www.direitoshu
manosurca.blo
gspot.com.br / 
(88) 31021245

Seguindo as metas de alcançar o 
desenvolvimento humano sustentável da 
biorregião do Araripe, incluído neste 
território o Cariri Cearense e seus ideais 
de efetividade para os direitos humanos 
fundamentais, a proposta ora apresentada 
se justifica a partir dos seguintes 
argumentos: 1)A consolidação da pesquisa
em direitos humanos fundamentais como 
campo de estudo autônomo atualmente no
Brasil; 2)Dar continuidade aos estudos e 
pesquisas realizados no âmbito do curso 
de Especialização de Direitos Humanos 
Fundamentais, cuja terceira turma está em
fase de conclusão. 3)Fortalecer a pesquisa
institucional e a criação e expansão de 
grupos de pesquisa na URCA. 4)A 
necessidade da introdução dessa linha de 
pesquisa nos cursos de formação de 
profissionais na área de Direito. 5)A 
importância da fomentação de 
pesquisadores dentro dessa linha de 
estudo, que compreendam a importância e
pertinência das questões relacionadas aos
direitos humanos fundamentais à vida, 
liberdade, educação, saúde, previ 37 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9868739481836189

193

jrlinhares@gm
ail.com / 
http://www.ia.uf
rrj.br/ppgea / 
(21) 3787-3741

O Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação e Cultura - GEPEC é formado 
por professores, pesquisadores e alunos 
de Pós-Graduação na área de Educação. 
A produção do grupo se dá por seus 
membros através de artigos publicados em
periódicos e participações em eventos 
nacionais e internacionais, com 
publicações em anais, alcançando a 
comunidade dos pesquisadores na área. A
atuação do grupo também repercute na 
formação qualificada de professores de 
Institutos Federais de Educação Ciência e 
Tecnologia do Brasil, através de 
orientações de mestrado acadêmico no 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação Agrícola da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. 20 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5300782551472544

201 maxmaranhao
@gmail.com / 
(85) 3101-9887

publicação de artigos especializados; - 
parceria e assessoria com movimentos 
indígenas, quilombolas e povos do mar na 
organização de eventos na Universidade; 
lançamentos de livros; ensino de 
lideranças destes povos na graduação e 

12 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5420256050173255
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pós-graduação; - análise dos conteúdos 
sobre cultura do livro didático;

205

gepexuff@gma
il.com / 
www.professor
es.uff.br/eduar
do / (21) 2629-
2576

O GEPEX foi fundado em 2009 e desde 
então desenvolve pesquisas acadêmicas e
orientações de estudantes em nível de 
Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado 
nas áreas de processamento de língua 
materna e estrangeira, processamento de 
linguagem figurada, psicolinguística na 
educação, teoria linguística (sintaxe e 
semântica) e descrição e análise de 
línguas sub-representadas tais como 
línguas indígenas e língua de sinais e suas
contribuições para a teoria linguística. Em 
nossas pesquisas empíricas, utilizamos 
diversas técnicas experimentais (por 
exemplo, leitura e audição segmentadas, 
rastreamento ocular, julgamento de 
aceitabilidade, produção induzida, 
aplicação de questionários). 22 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3926636669559193

207

isabellebpsilva
@gmail.com / 
http://www.face
book.com/grou
ps/2500422383
73071 / (85) 
33667422

O grupo foi formado para agregar 
pesquisadores que já há algum tempo vêm
estudando grupos étnicos.Reúne 
professores e estudantes de antropologia 
e história, da Universidade Federal do 
Ceará - UFC e da Universidade Estadual 
do Ceará - UECE, apresentando um 
caráter interinstitucional e interdisciplinar. 
Tem como objetivo a produção de 
conhecimento no campo teórico, 
historiográfico e etnológico acerca de 
grupos indígenas e afro-brasileiros e suas 
relações na sociedade brasileira 
contemporânea ou ao longo da formação 
do Brasil. Tal conhecimento atende a 
demandas do universo acadêmico, 
agentes sociais envolvidos no campo das 
relações interétnicas e demais 
interessados na temática.Pretende 
incentivar a formação de novos 
pesquisadores no âmbito das duas 
universidades, promovendo cursos de 
pequena duração e participando do debate
acadêmico através de publicações, 
promoção de eventos e apresentações de 
trabalhos em congressos e outras 
atividades científicas. 25 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8373621693391047

208 eumar13@terr
a.com.br / (67) 
33147416

O grupo tem por escopo investigar e 
analisar estudos e pesquisas sobre as 
Relações étnico-raciais e desigualdades 
na educação, em todos os níveis de 
ensino e a formação de professores, tendo
como eixo central os estudos sobre 
raça/etnia, identidade e políticas 
afirmativas, com as interfaces do currículo 
e práticas pedagógicas. Propõe realizar 
estudos, no âmbito da pesquisa, ensino e 
extensão sobre história e cultura afro-
brasileira e indígena, com foco no 
processo instituído e implementado das 
Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. Tem-se 
como preocupações a formação inicial e 
continuada dos professores, no que tange 
as práticas pedagógicas de afirmação 

34 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9981728268166458
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identitária da diferença e as políticas 
afirmativas para negros e indígenas. O 
grupo congrega pesquisadores dos cursos 
de graduação e pós-graduação da 
Universidade Federal da Grande 
Dourados, da Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul; da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, da 
Universidade Federal de São Carlos e da 
Universidade Católica Dom Bosco. 
Difundirá as informações coletadas e 
publicará as pesquisas desenvolvidas por 
seus membros em livros e revistas 
especializadas, bem como fomentará o 
debate teórico metodológico, trazendo a 
público, em seminários, reuniões 
científicas e congressos nacionais e 
internacionais, os resultados parciais e 
finais de suas pesquisas.

210

malayde1@uol
.com.br / 
http://www.ufal.
org / (82) 3202-
3802

O grupo congrega professores, alunos de 
pós-graduação e de graduação de vários 
cursos da área da Saúde e tem como 
objetivo primordial contribuir para a 
construção do perfil epidemiológico no que
diz respeito às doenças cardiovasculares 
no estado de Alagoas, considerando a 
importância desse conhecimento para a 
definição das estratégias locais de 
promoção à saúde e prevenção das 
doenças. A construção desse 
conhecimento, à luz dos métodos 
epidemiológicos, de avaliação clínica e 
laboratorial, universalmente utilizados em 
pesquisa, determina a melhor formação 
dos estudantes de graduação através da 
sua inserção na pesquisa e através da 
construção do perfil epidemiológico no 
qual fará posteriormente sua prática 
profissional. A convivência de alunos da 
graduação com pós-graduandos pode 
incentivar os primeiros a ingressar na Pós-
Graduação mais rapidamente, 
favorecendo a formação de pesquisadores
mais jovens. 27 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4399465915575880

211 anaguilar@unir
.br / (06) 
21822192

O grupo tem atuado na pesquisa e na 
descrição de línguas indígenas Tupí-
Kawahíwa, no Brasil, bem como na 
formação de professores indígenas e não 
indígenas. Desenvolve trabalho integrado 
com a linguística, a antropologia, a análise 
do discurso, a psicologia cognitiva e os 
estudos literários. Realiza atividades de 
pesquisa voltadas para o Ensino Superior 
e a Educação Básica. Auxilia na produção 
de cartilhas de alfabetização, produção de 
materiais didáticos e apoio a professores 
indígenas do estado de Rondônia. 
Desenvolve pesquisa acerca das 
concepções de tempo e espaço em língua 
indígena, bem como as construções 
metafóricas referentes a estas 
concepções. Desenvolver estudos e 
atividades de pesquisa descritivo/analítica 
de línguas, populações e culturas 

21 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1143471828832899
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tradicionais e minoritárias. O Grupo já 
desenvolveu parcerias internacionais, com 
a Universidade de Porthsmouth (Inglaterra)
com apoio da União Européia e do 
PIBIC/UNIR/CNPq e com a Universidade 
de Lund (Suécia).

212

selmoapontes
@gmail.com / 
(68) 98406-
5828 - 4 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2054611172884685

213

davidnetto@uo
l.com.br / 
http://www.ufa
m.edu.br / (92) 
33055100

O Grupo de Estudos em Epidemiologia e 
Saúde Mental (GEESM ) tem por objetivo 
desenvolver análise da situação de saúde 
de populações, verificando o processo 
saúde-doença, fatores de risco e 
indicadores de saúde como ferramentas 
nortearas de políticas públicas de saúde, 
em especial, de saúde mental. 43 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4068552701483399

214

cacobatista@y
ahoo.com.br / 
(87) 99912-
0620

O Grupo trabalha com pesquisa e 
extensão, a partir dos saberes e fazeres 
dos Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais, sistematizando o 
conhecimento, e promovendo a melhoria 
da qualidade de vida e empoderamento 
das comunidades. 25 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2997590286608249

217

mrqs.sonia@g
mail.com.br / 
http://www.unio
este.br/projetos
/etnoculturais / 
(46) 3520-4861

O Grupo de Estudos Etno-culturais tem por
objeto de pesquisa temas concernentes a 
fenômemos culturais, étnicos, raciais e 
linguísticos. Os projetos de pesquisa em 
andamento ocupam-se com: a questão 
indígena no imaginário e nas práticas 
pedagógicas; práticas pedagógicas em 
comunidades remanescentes de 
quilombos; cultura organizacional; 
formação de professores e questões 
étnicas. Nesse sentido o grupo de visa 
compartilhar e sistematizar conhecimentos
teóricos e práticos decorrentes de 
problematizações e conceitos relacionados
às perspectivas de análise dos temas 
investigados. 9 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6555871837449150

225

gimunilab@gm
ail.com / (85) 
99825-4128

O GIM - Grupo de Investigação Marxista, 
tem inspiração epistemológica no 
materialismo histórico-dialético, método 
transdisciplinar/interdisciplinar de 
compreensão crítica da economia política 
desenvolvido por Marx e Engels no século 
XIX, e historicamente alargado positiva e 
negativamente nos séculos XX e XXI pelas
gerações de marxistas de inúmeras áreas 
do conhecimento. Interessa-nos a 
dialeticidade entre natureza, trabalho e 
cultura, aspectos estes que emergem das 
relações sociais que os indivíduos 
estabelecem na produção material de suas
existências. Vinculado a UNILAB, articula 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
na graduação e pós-graduação. 
Destacamos ainda nosso engajamento 
com uma perspectiva política de luta 
radicalmente marcada pela negação 
revolucionária da sociabilidade do Capital. 15 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6707595042393091
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226

celestepinto@u
fpa.br / 
www.ufpa.br/ca
meta / (91) 
37811182

O Grupo de Pesquisa História, Educação e
Linguagem na região Amazônica 
(GPHELRA) foi criado em 2009 a partir do 
laboratório de pesquisa História, memória, 
ensino e linguagens na Amazônia 
Tocantina, formalizado junto ao Campus 
Universitário do Tocantins-Cametá/UFPA, 
vinculado a três Faculdades desse 
Campus: História, Linguagem e Educação.
Agrega pesquisadores integrantes e 
lideres desse laboratório e diversos 
pesquisadores de outras universidades e 
de outras unidades da UFPA. Inicialmente 
o grupo objetivava fomentar discussões 
sobre a complexidade teórico-
metodológica da História Oral, história 
escrita e documental, bem como sobre 
aspectos teórico-metodológicos 
relacionados a investigações sobre 
linguagem no contexto amazônico, 
fornecendo elementos para o 
aprimoramento da capacitação científica 
no campo da História, Linguagem e 
Educação, tendo em vista preparar futuros 
professores e pesquisadores. Com base 
em tal proposta o grupo já promoveu 
vários eventos acadêmicos. 23 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2597898540216853

228

heitor.medeiros
@ucdb.br / 
(67) 3312-3584

O "Grupe de Pesquisa Diversidade 
Cultural, Educação Ambiental e Arte' 
ligado ao Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE) da Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB) busca 
desenvolver suas atividades em 
articulação com o 'Grupo de Pesquisa 
Educação e Interculturalidade', também 
ligado ao Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE) da Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB), bem como 
participa da Rede Internacional de 
Pesquisadores em Educação Ambiental e 
Justiça Climática (REAJA) articulada pelo 
'Grupo Pesquisador em Educação 
Ambiental, Comunicação e Arte' (GPEA), 
ligado ao Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE) da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT). 11 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3335959336096031

229

ivete.ota@ifser
tao-pe.edu.br / 
(87) 38632330

Este grupo tem como objetivo analisar e 
discutir: a) os processos de fragmentação 
cultural processados nas sociedades 
contemporâneas a partir das pluralidades 
e fragmentações identitárias constituídas 
no espaço sertanejo; b) os efeitos de 
sentidos produzidos pelos discursos a 
partir do lugar social em que esses 
discursos se inscrevem. 20 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0401989725776429

230 vanessastomaz
@gmail.com / 
(31) 3409-6344

O Grupo dedica-se ao estudo e 
desenvolvimento de pesquisa em 
diferentes campos como a Educação 
Matemática, Ensino de Ciências, ensino de
língua estrangeira e áreas correlatas. 
Trata-se de um grupo é multidisciplinar, 
integrando professores, alunos e 
pesquisadores das diferentes áreas. Os 
trabalhos do grupo têm como referência 

19 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7071867555038738
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uma perspectiva teórica baseada na 
abordagem histórico-cultural, mais 
especificamente, a Teoria da Atividade 
(TA), na perspectiva de Yrjo Engeström. 
Nossos trabalhos têm origem e 
fundamentação em diferentes campos 
teóricos, mas se articulam por meio da 
observação do fenômeno educativo de 
forma dialética e processual, dedicando-
se, principalmente, a estudos de cunho 
metodológico e ao uso da TA como 
ferramenta de análise e de intervenção em
diferentes contextos culturais e educativos.
As primeiras atividades do grupo 
remontam às reuniões informais no ano de
2006, inicialmente, como um grupo de 
estudos e, posteriormente, com a 
incorporação de novos membros, tomou o 
s

231

tarcisio.luiz@if
am.edu.br / 
(97) 99186-
3125 - 45 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9658014741696426

232

may.waddingto
n@gmail.com /
(73) 99937-
7733

A região do Sul da Bahia apresenta uma 
grande variedade de comunidades 
tradicionais compostas por índios, 
camponeses, pescadores e assentados, 
em diferentes momentos de negociação e 
encontros com empresas de celulose, 
agropecuária ou turismo. Sobrepondo-se 
às atividades econômicas, o enorme 
interesse ecológico por constituir um 
¿hotspot¿ da biodiversidade, que resultou 
em uma mosaico de políticas públicas, 
nacionais e internacionais, a regulamentar 
os processos de territorialização dessas 
comunidades, por vezes de forma 
contraditória. As negociações, adaptações,
resistências, continuidades e rupturas 
entre estes diferentes atores e agentes 
constituem o campo de estudos e 
extensão deste Grupo. Ao longo das 
últimas décadas, a análise antropológica 
se voltou para as estruturas, discursos, 
recursos, instituições e organizações que 
se constelaram através de propostas de 
¿Desenvolvimento¿ promovidas pela 
modernidade. 17 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3666465389741851

242 pezatti@sjrp.u
nesp.br / (17) 
32212306

O Grupo investiga línguas sob a 
perspectiva da Gramática Discursivo-
Funcional. Projetos concluídos: 1) "O 
português falado na região de São José do
Rio Preto: constituição de um banco de 
dados anotado para o seu estudo" (Proc. 
FAPESP: 03/08058-6); 2) "As preposições 
no português, do ponto de vista da GDF"; 
3) "Construções subordinadas nas 
variedades lusófonas: uma abordagem 
discursivo-funcional"; e 4) "Transparência 
e opacidade em línguas indígenas do 
Brasil". Projeto em desenvolvimento: 
¿Construções coordenadas nas 
variedades do português: uma abordagem 
discursivo-funcional¿. Resultados: Corpus 

27 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3952036653953320
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Iboruna, www.iboruna.ibilce.unesp.br; 1 
artigo: 'O estatuto gramatical/lexical das 
preposições em português¿ Lusorama 
(Frankfurt), 2010; 2 livros: 'Pesquisas em 
Gramática Funcional: descrição do do 
português' (2009) e ¿Construções 
subordinadas na lusofonia: uma 
abordagem discursivo-funcional¿ (2016); 1
volume temático na revista LIAMES 
(2017).

248

siomarques@u
ffs.edu.br / 
www.uffs.edu.b
r / (42) 3635-
0000

O Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em 
Políticas Públicas e Práticas de Educação,
objetiva constituir-se num Grupo de 
Pesquisa de caráter interdisciplinar, que 
envolve docentes atuantes nos Cursos de 
Licenciatura em Educação do Campo e 
Bacharelados em Agronomia e em 
Ciências Econômicas do Campus de 
Laranjeiras do Sul. O grupo surgiu da 
preocupação em consolidar pesquisas na 
área de políticas públicas para educação 
escolar e não escolar (educação popular) 
na região de abrangência do Território da 
Cidadania - Cantuquiriguaçu. 20 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6255605072035549

250

carlosmares@t
erra.com.br / 
http://www.direi
tosocioambient
al.org / (41) 
32711373

O Grupo de Pesquisa 'Meio Ambiente: 
Sociedades Tradicionais e Sociedade 
Hegemônica' visa estabelecer e consolidar
a linha de pesquisa Sociedades, Meio 
Ambiente e Estado, que vem sendo 
desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, como 
parte integrante da área de concentração 
Direito Econômico e Socioambiental. O 
principal objetivo do grupo consiste na 
pesquisa dos direitos socioambientais, que
vêm se tornando altamente relevantes no 
contexto da sociedade contemporânea. 
Assim sendo, verifica-se a necessidade 
premente de um estudo sistemático e 
aprofundado sobre o tema, considerando, 
especificamente, as mudanças 
vivenciadas pela modernidade e suas 
repercussões na sociedade. O Direito, 
sendo um instrumento social, deve não 
apenas se adequar às modificações 
promovidas pela modernidade, mas 
também apresentar possibilidades de 
solução para os problemas 
socioambientais existentes. 43 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8766933002676971

258

elianecostasan
tos@unilab.ed
u.br / (85) 
3332-1414 - 10 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8974483682668782

270 amazonia.colo
nial@gmail.co
m / (91) 3201-
8195

O objetivo deste grupo de pesquisa em 
História da Amazônia colonial é o de 
refletir, a partir de vários eixos de 
pesquisa, sobre a especificidade e 
diversidade da experiência colonial das 
possessões portuguesas no norte da 
América. Instituído no início do século XVII
como espaço administrativo independente 
do que então se denominava "Brasil", 

29 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5846673220287316
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torna-se fundamental pensar o Estado do 
Maranhão e Pará (a partir de meados do 
século XVIII, Estado do Grão-Pará e 
Maranhão) a partir das suas 
especificidades e das relações que essa 
região estabeleceu não só com o Brasil e 
Lisboa, mas igualmente com o conjunto de
experiências coloniais do império 
português e com o contexto das 
experiências amazônicas, sejam elas 
castelhanas, inglesas, francesas ou 
holandesas. Assim, por meio do trabalho 
de seus pesquisadores e das pesquisas 
realizadas por alunos de graduação 
(História/UFPA) e pós-graduação 
(Especialização em História Social da 
Amazônia/UFPA e Mestrado em História 
Social da Amazônia/UFPA, o grupo de 
pesquisa pretende entender a realidade da
Amazônia colonial, pensando-a a partir "de
dentro", mas também a partir das relações 
que a região estabeleceu com o resto do 
império e da Amazônia.

275

pfaulhaber@gl
obo.com / (21) 
3514-5245

Este grupo, inicialmente intitulado História 
e Etnografia na Fronteira Amazônica, 
migrou para o MAST em 2014. As 
principais repercussões do grupo 
abrangem publicações e exposições. além 
de palestras, cursos, eventos e a 
elaboração de sistema multimídia com o 
acervo dos objetos Ticuna, em 
colaboração com o Museu Nacional e o 
Museu Magüta, disponibilizado no CD-
Rom Magüta Arü Inü. Jogo de Memória. 
Pensamento Magüta, que recebeu o 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 
IPHAN (2003), na categoria "inventário de 
acervos e pesquisa". Entre as publicações,
menciona-se o como o livro Conhecimento
e Fronteira. História da Ciência na 
Amazônia(2001), Somam- o livro de Roger
Chartier Autoria e História Cultural da 
Ciência(2012), bem como o livro Ciências 
e Fronteiras(2012, 2014) Tais 
repercussões têm sido viabilizadas 
mediante de convênios entre o 
MPEG/MCT, a UFAM, a UNIRIO e o 
MAST/MCT. O grupo se encontra 
integrado à Rede Interamericana de 
Astronomia Cultural (RECIAC). 19 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2386100940864487

278 historiaartecien
ciapoder@ufmt
.br / (65) 3615-
8475

O grupo surgiu no ano 2000, a partir de 
pesquisas que vinham sendo 
desenvolvidas no âmbito do Departamento
de História da UFMT, sobre as expedições
científicas que visitaram a América entre 
os séculos XVIII e XIX, tema que continua 
sendo de nosso grande interesse. Nestas 
investigações trabalhamos com acervos 
escritos, visuais e cartográficos, pondo em 
prática uma metodologia que privilegia a 
análise integrada de textos e imagens. 
Seus membros têm publicado artigos e 
livros, assim como promovido e participado
de eventos sobre esse tema; além de 

24 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3195057401044155
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contribuir na formação de novos 
pesquisadores. Dentre os livros e artigos 
se contam publicações sobre J. M. 
Rugendas, a Expedição Langsdorff, C. F. 
Ph. von Martius, o Barão de Courcy, a 
Expedição Castelnau e Rondon.

283

carlota@ufrj.br 
/ 
https://linguistic
aufrjcarlotablog
.wordpress.co
m / (21) 98183-
0085

Investigadora colaboradora do Centro de 
Estudos em Letras (Vila Real, Portugal), 
na linha de investigação em Historiografía 
Linguística... 1 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0796805711540438

288

anchietano@u
nisinos.br / 
http://www.anc
hietano.unisino
s.br / (51) 
35908409

O grupo realiza projetos acadêmicos em 
diversos estados brasileiros com a criação 
de equipes locais que dão continuidade à 
pesquisa, publica a revista Pesquisas, 
Antropologia para intercâmbio, mantém um
museu de Arqueologia e um museu de 
Memória Histórica para socialização e 
popularização do conhecimento produzido.
Membros são professores de graduação e 
pós-graduação na UNISINOS, onde 
orientam trabalhos de conclusão, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado. 
Participam em assessorias cientificas de 
órgãos estaduais e nacionais, na 
organização de reuniões regionais, 
nacionais e supra-nacionais. São 
solicitados para obras coletivas. 11 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2440938989374912

293

almadaceae@
gmail.com / 
(31) 3521-4350

A partir das pesquisas do grupo, espera-se
contribuir para a debate acadêmico e 
político em torno dos saberes ecológicos 
tradicionais e populares e seu papel na 
promoção de formas de socioabilidade e 
de relação com o ambiente 
ecologicamente viáveis e socialmente 
justas. 10 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6906449556336299

297

cfausto63@gm
ail.com / 
http://www.larm
e-ufrj.org / (21) 
25689642

O grupo se estruturou a partir de um 
conjunto de pesquisas etnográficas do 
líder e de seus alunos, institucionalizando-
se e ampliando-se a partir da aprovação 
de um projeto Faperj Cientistas do Nosso 
Estado em 2006 e de um Acordo Capes-
Cofecub em 2007. Dentro dessa campo de
investigação - focalizando arte, ritual e 
memória - já foram defendidas várias 
dissertações de mestrado e doutorado. No 
momento, estão sendo publicados dois 
números especiais de revistas francesas 
(Gradhiva e Cahiers d'Anthropologie 
Sociale) sob a coordenação de Carlos 
Fausto e Carlo Severi, com artigos de 
colaboradores da rede Artimagem criada 
no bojo do acordo Capes-Cofecub. 24 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8794965381903013

299 lahmuseu@gm
ail.com / 
http://lah-
ufrj.org / (02) 
25689642

O lah é uma rede de antropólogos e 
historiadores, um Grupo de Pesquisa do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq, e um 
núcleo de pesquisa vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Antropologia Social
do Museu Nacional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 

25 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5420970326789444
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(LAH/PPGAS/MN/UFRJ). Desde sua 
criação em 2001, abriga diferentes redes 
de pesquisadores vinculados a instituições
sediadas no país e no exterior. O ponto de 
partida para a criação do grupo foi o 
interesse em ampliar o campo de reflexão 
e diálogo entre a antropologia e a história. 
Para isso era importante criar condições 
para o desenvolvimento da pesquisas e, 
principalmente, formas alternativas de 
interlocução acadêmica entre os 
praticantes das duas disciplinas. Desde os 
primeiros anos o lah tem procurado 
explorar diferentes modalidades de 
debate, formação acadêmica e diálogos 
interdisciplinares e interinstitucionais. As 
atividades e pesquisas, individuais e 
coletivas, promovidas nos últimos anos 
têm

300 marcio.goldma
n@gmail.com /
http://www.ppg
asmn-ufrj.com /
(21) 25689642

O Laboratório de Antropologia Simétrica 
pretende, fundamentalmente, desenvolver,
articular e implementar concretamente as 
consequências de alguns movimentos 
intelectuais que sacudiram a antropologia 
nos últimos 25 anos do século passado 
sem, entretanto, terem se refletido nem no 
ensino nem nas formas institucionais de 
organização da disciplina Um dois eixos 
dessas transformações consistiu em um 
aprofundamento da crítica dos "grandes 
divisores" que, simultaneamente, 
fundaram a antropologia e representam 
um dos principais obstáculos que ela 
continuamente enfrenta. Assim, em lugar 
de simplesmente seguir proclamando, de 
modo abstrato, que não existe critério que 
permita hierarquizar sociológica ou 
cognitivamente as sociedades, uma série 
de movimentos, no interior e nas margens 
do campo antropológico, passaram a 
extrair as conseqüências empíricas, 
teóricas e ético-políticas desse 
posicionamento. Trata-se, portanto, em 
primeiro lugar, de romper com uma divisão
de "especialidades" que apenas reflete o 
grande divisor ontológico nós/eles que há 
muito tempo a antropologia proclama ter 
abolido. Assim, o Laboratório reunirá 
pesquisadores que investigam sociedades 
comumente designadas "indígenas", ou 
mesmo "primitivas" e aqueles que 
pesquisam sua "própria" cultura ou a 
chamada "sociedade complexa". Em 
segundo lugar, as conexões transversais 
entre esses pesquisadores deverão ser 
capazes de promover novas articulações e
reviravoltas nos eixos epistemológicos e 
metodológicos envolvidos na investigação 
etnográfica e antropológica. Em outros 
termos, o diálogo entre investigações 
empíricas sobre modos de pensamento, 
formas de organização e modalidades de 
interação vigentes em diferentes formas de
socialidade - que, talvez, e para além da 
diferença entre sociedades, tenham em 

59 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1931922757056926
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comum justamente o fato de serem 
alternativas às forças dominantes - poderá 
catalisar a desestabilização dos modelos 
dominantes que buscam se impor sobre 
nós mesmos e sobre os outros.

305

sidperes63@g
mail.com / 
laboratoriolems
tiuff.wordpress.
com / (21) 
2629-2903 0 26 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8682339509750708

308

biragrario@gm
ail.com / 
www3.ufpe.br/l
epec / (81) 
2126-7371

O LEPEC foi criado inicialmente como 
Núcleo de Estudos do Espaço Agrário, 
Campesinato e Agroecologia em 2011. A 
consolidação do NEACA como núcleo de 
estudos e pesquisas de cunho crítico-
reflexivo e de atuação junto aos 
movimentos sociais, fóruns da sociedade e
coletivos de juventude desdobrou no ano 
de 2015 na criação de um laboratório 
orientado para os estudos agrários e 
investigações socioterritoriais. Neste 
aspecto o laboratório desenvolve 
atividades acadêmicas e didático-
pedagógicas que proporcionam o 
intercambio de saberes e a formação 
continuada de estudantes de graduação, 
pós e professores. Dentre suas atribuições
destacamos: Problematizar a relevância do
uso da teoria e do método; Discutir sobre 
agricultura familiar camponesa, sua 
organização sociopolítica e seus saberes 
ancestrais de cuidado com a natureza; 
Compreender os impactos da ação do 
Estado e do capital no espaço agrário e as
formas de luta e resistência; Tratar das 
questões pertinentes à gênese do conflito 
agrário. 45 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9972340921300157

309

lepolitc@gmail.
com / (83) 
2101-1801 - 9 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1182810148077709

314 lucianagandel
man@yahoo.c
om.br / 
https://www.fac
ebook.com/lam
iufrrj / (21) 
2682-1701

A proposta do Laboratório de Mundos 
Ibéricos (LAMI) é reunir professores, 
pesquisadores e estudantes interessados 
no debate historiográfico e na pesquisa 
documental relacionada à história da 
Península Ibérica, do medievo à Época 
Moderna. Nesta perspectiva, nosso 
objetivo é fomentar a discussão sobre 
aspectos culturais, sociais, políticos e 
econômicos relativos aos territórios da 
Península e seus domínios, desde o 
estabelecimento do reino visigodo, na Alta 
Idade Média, até a constituição dos reinos 
católicos da região e a expansão marítima,
formação e desenvolvimento de seus 
impérios ultramarinos. O Laboratório tem 
por meta estimular a reflexão acerca da 
pesquisa e do ensino relacionado aos 
conteúdos referentes aos mundos ibéricos,
bem como a produção de material 
científico e didático acerca dos mesmos. O
LAMI objetiva ainda o estímulo ao diálogo 

23 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5891029548541102
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interinstitucional e ao estabelecimento de 
intercâmbios científicos e pedagógicos na 
referida área de conhecimento. 
Presentemente, o Laboratório conta com 
duas grandes linhas de pesquisa: Cultura 
e Poder e Cultura e Sociedade.

317

lapesmu@gma
il.com / (92) 
98451-6879

O Laboratório de Pesquisa em saúde da 
Mulher - LAPESMU é formado por um 
grupo Interdisciplinar de professores, 
alunos e profissionais dos serviços de 
saúde de Manaus, destinado aos estudos 
nas temáticas da Saúde da Mulher, 
contemplando toda diversidade e 
complexidade do ser mulher na região 
Amazônica. O grupo procura ter um papel 
ativo na busca da inovação, incentivando a
parceria entre pesquisadores da UEA e 
outras Universidades do Brasil e do 
Mundo, visando o aprimoramento do 
ensino com reflexo na assistência mais 
qualificada. O LAPESMU tem como 
objetivos estimular e fortalecer a tríade: 
pesquisa, ensino e extensão na área da 
saúde da mulher, visando sua diversidade 
e complexidade: Orientar e acompanhar 
com maior propriedade os Programas de 
Residência em Enfermagem Obstétrica. 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs).
Monitorias e afins: Estimular e melhorar a 
produção e publicação científica do corpo 
docente e discente envolvidos, 
cumprimentando nossa responsabilidade 
social ... 35 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9113911615131859

318

maia@ufrj.br / 
http://maiamarc
us.googlepage
s.com/lapex-
laboratóriodeps
icolingüísticaex
per / (21) 3938-
9710

O grupo de pesquisa LAPEX (UFRJ), 
apoiado pelo CNPq, FAPERJ e 
FUJB/UFRJ, estuda a estrutura 
morfossintática e os processos de parsing 
e de interpretação na compreensão e 
produção de frases e palavras em línguas 
naturais, por parte de sujeitos normais ou 
com distúrbios lingüísticos. O grupo realiza
pesquisa de natureza teórica e 
experimental, utilizando diferentes 
protocolos psicolingüísticos, tais como os 
paradigmas de rastreamento ocular, 
priming, decisão lexical, leitura e audição 
automonitoradas, julgamento imediato de 
gramaticalidade e 
aceitabilidade,compatibilidade entre frase 
e imagem e outros. No que diz respeito ao 
processamento de frases, têm sido 
estudadas questões tais como a 
recursividade, o efeito da lacuna 
preenchida em construções-QU, a 
correferência anafórica, a estrutura 
argumental de verbos, diferenças entre 
argumentos e adjuntos, o processamento 
de advérbios, orações relativas. A 
computação morfológica no interior do 
vocábulo é também objeto de pesquisa no 
LAPEX 18 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0426803157411088

319 lapsiafro@ufrrj.
br / 
r1.ufrrj.br/lapsia

OBJETIVOS O principal objetivo do 
LAPSIAFRO é compreender e atuar nas 
relações entre os comportamentos 

39 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0407301043709417
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fro / (21) 
26821841

individuais e sociais no contexto afro-
brasileiro. Pois, pensar na História do 
Brasil é interagir com a História do Índio, 
da Europa e da África, através do mosaico 
sócio-histórico que configura o Brasil e o 
Novo Mundo. O LAPSIAFRO também 
almeja desenvolver reflexões bio-psico-
sociais sobre a condição da etnia negra no
território brasileiro, presente na arte, na 
religião, na filosofia e na ciência, mas 
ainda marcada por estereótipos 
despotencializadores. ATIVIDADES EM 
2016 Realização do IX Fórum Consciência
Negra da UFRuralRJ que trabalhou o tema
"Quatro Quilombos e uma História" e 
também ofereceu dois Cursos de Extensão
Universitária. O histórico e a programação 
de cada evento estão disponíveis na aba 
Menu do portal

322

antropologiavis
ualuff@gmail.c
om / 
http://www.labfi
lmeetnografico.
uff.br / (21) 
2629-2954

O Laboratório do Filme Etnográfico integra 
docentes e estudantes que desenvolvem 
pesquisas etnográficas com a mediação 
dos modos de produção audiovisual, no 
estudo de processos sociais, garantindo 
espaço de formação e experimentação aos
pesquisadores engajados na produção 
etnográfica em filme. O grupo desenvolve 
projetos no campo da Antropologia visual e
fílmica, desenvolvendo metodologias para 
a pesquisa qualitativa em Ciências 
Humanas. O Laboratório estabelece 
diálogos interinstitucionais com grupos 
nacionais e internacionais. Algumas 
publicações são o livro digital Antropologia 
Visual: Perspectivas de ensino e pesquisa,
organizado por Ana Lúcia Ferraz (UFF) e 
João Martinho de Mendonça (UFPb), 
Associação Brasileira de Antropologia, 
2014; além de artigos e capítulos em 
livros. Produzimos diversos filmes 
etnográficos, oficinas, projetos de 
extensão, alguns deles acessíveis em 
http://analu03.wix.com/labfilmeetnografico . 23 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2210239151047346

330 alexsibajev@h
otmail.com / 
(95) 36213146

O grupo Leishmaniose e comorbidades 
associadas; Doenças Infecciosas e 
Sexualmente trnasmissíveis pretende 
estudar em sua primeira linha de pesquisa 
as endemias da região quanto à sua 
distribuição, aspectos clínicos e 
terapêuticos, bem como o impacto social, 
no desenvolvimento da região, levando em
consideração os aspectos ambientais, 
étnicos e epidemiológicos. Considerar as 
doenças crônico-degenerativas e outras 
patologias associadas que possam 
contribuir no agravamento das doenças 
infecciosas e parasitárias, endêmicas da 
região. Verificar os ciclos de transmissão e
mecanismos de manutenção das doenças 
tropicais da Amazônia, com ênfase na 
Leishmaniose. Em sua segunda linha de 
pesquisa estudar os fatores de risco em 
populações indígenas, não indígenas e 
migrantes, relacionando a gravidez 

8 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1317315890850456
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precoce e fatores de transmissão de DSTs
e doenças sexualmente transmissíveis e 
comorbidades associadas. Contribuir para 
a aquisição de competências na Região 
Norte brasileira e na produção científica.

332

mestersilva@p
almeira.ufal.br /
(82) 9921-1917

GRUPO INICIAL. O grupo mantém e apoia
o projeto do Ministério do Desenvolvimento
Agrário - MDA. 10 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0745438063708919

335

mortimer@ufm
g.br / 
http://www.foco
.fae.ufmg.br / 
(31) 34095336

O trabalho do Grupo tem possibilitado o 
entendimento das relações entre as 
interações discursivas nas salas de aula 
de Química, Física, Biologia, Ciências e a 
aprendizagem de conceitos. Mais 
recentemente, o trabalho com gestos e 
multimodalidade de professores do ensino 
superior tem possibilitado um novo olhar 
sobre as salas de aula desse nível de 
ensino. Esses estudos têm fornecido 
subsídios ao trabalho de formação inicial e
continuada de professores da área de 
ciências, tanto da Educação Básica quanto
do Ensino Superior, e à produção de 
material didático de química e ciências 
para o Ensino Médio e Fundamental. O 
grupo tem estabelecido uma rede de 
cooperação internacional. Recentemente 
(2014) foi publicado pela Springer o livro 
¿Conceptual Profiles: a theory of teaching 
and learning scientific concepts¿, editado 
por Eduardo F. Mortimer e Charbel N. El-
Hani, que contém o trabalho do grupo 
sobre perfis conceituais, e contou com a 
participação de vários ex-doutorandos. 37 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3508558725820727

336

linguasemcont
extodediversid
ade@gmail.co
m / (95) 
21210927

Desenvolver pesquisas e ações que visem
a manutenção da diversidade linguístca 
existente em Roraima. 11 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7979498981865440

340 giniagomes@g
mail.com / (51) 
33086706

O grupo tem como proposta analisar a 
produção literária dos séculos XX e XXI, a 
fim de que sejam investigadas suas 
relações com a contemporaneidade, bem 
como as experimentações linguísticas, as 
representações espaço-temporais e as 
articulações com diferentes projeções 
artísticas. Investigação de recentes 
possibilidades de autoria na produção 
narrativa contemporânea, como as 
indígenas e periféricas. Além disso, 
propõe-se também: - fazer o exame das 
particularidades da narrativa e da 
representação na contemporaneidade, 
tendo em vista o hibridismo das linguagens
e dos gêneros; - promover encontros 
anuais dos membros do grupo, tendo em 
vista a realização de estudos e pesquisas 
relacionados à literatura brasileira 
contemporânea, bem como o 
planejamento das ações futuras do grupo; 
- realizar encontros periódicos de troca e 
divulgação das pesquisas realizadas, sob 
a forma de seminários, colóquios ou 
mesas-redondas; - promover a produção 

35 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9007596492999404
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acadêmica e a divulgação dos resultados 
de pesquisa

342

marenhas@hot
mail.com / 
www.uneb.br / 
(75) 3262-1077

O grupo "Literatura e Diversidade Cultural: 
imaginário, linguagens e imagens" 
configura-se como um fórum aberto à 
investigação e ao debate de questões 
relacionadas à Cultura de modo geral. 
Mais especificamente, os trabalhos aqui se
voltam para diferentes frentes teóricas e 
metodológicas, para dar conta da 
multiplicidade de olhares que os dias 
atuais possibilitam a quem se permite o 
profícuo exercício de olhar. Pensar a 
Educação, a diversidade cultural e a 
memória são os eixos de trabalho de maior
ênfase e adesão do grupo. Contamos com 
experiência docente em pesquisas 
integradas e isoladas e em práticas de 
extensão universitária. Participam do 
grupo estudantes, técnicos e 
pesquisadores docentes ligados à UNEB, 
a outras Universidades, Institutos Federais
e centros de estudo. Assegura-se, assim, 
o intercâmbio de saberes e o alargamento 
das ações de pesquisa para além da 
nossa Universidade. 37 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1134107120102188

343

zulaurea@gma
il.com / 
locusufc.blogsp
ot.com / (85) 
33667648

O LABORATÓRIO DE PESQUISA EM 
PSICOLOGIA AMBIENTAL TEM COMO 
OBJETIVO DESENVOLVER PESQUISAS 
NA ÁREA DE PSICOLOGIA AMBIENTAL 
ASSOCIADAS À EXTENSAO E AO 
ENSINO, CONSTRUINDO REDES DE 
ATUAÇAO INTERDISCIPLINAR COM A 
PSICOLOGIA, EDUCAÇAO, GEOGRAFIA,
ARQUITETURA E OUTRAS ÁREAS DE 
INTERVENÇAO NO AMBIENTE. AS 
LINHAS DE PESQUISA DESDE 
LABORATÓRIO ENVOLVEM: CIDADE, 
AFETIVIDADE E SIMBOLISMO DO 
ESPAÇO; IDENTIDADE, APROPRIAÇÃO 
E SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E PRÁTICAS COLETIVAS. 
ESTE PROJETO INTEGRA ALUNOS DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, 
PROFISSIONAIS E PROFESSORES 
COLABORADORES DA UFC. COMO 
PROJETOS DE PESQUISA DO LOCUS 
EM ANDAMENTO TEMOS :PROJETO DE
APOIO E ARTICULAÇÃO ENTRE 
GRUPOS DE PESQUISA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
PSICOLOGIA DA UFC E O PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
DO DESENVOLVIMENTO DA 
UFRGS(CASADINHO: 
TRANSFORMANDO AFETOS: JOVENS E
ADOLESCECENTES CATADORES DE 
MATERIAL RECICLÁVEL EM BUSCA DE 
UMA ATIVIDADE PRODUTIVA; ESTUDO 
SOBRE AFETIVIDADE DE MORADORES 
NO PROCESSO DE RE 29 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2894874922875665

346 vigagordilhoufb
a@gmail.com /
(71) 3336-8511

O grupo pesquisa a MAtéria em poéticas 
visuais contemporâneas, em trânsito com 
a MEmória, define conceiTOs, no 

18 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9203943898727322
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PROCESSO CRIATIVO. Com as letras 
grifadas - MAMETO (banto), designa 
pessoas importantes na hierarquia congo-
angola.Os resultados são apresentados 
em ações poéticas, coletivos, publicações, 
seminários e em cursos, como Poéticas da
Fibra(2006);Oficina de Papel (2007), 
Poéticas da água (2008). Em 2012 - 
Seminário Diálogos Internacionais em 
Artes Visuais ( UFPE). 2013 apresentou 
Simpósio no 22º Encontro da ANPAP. 
2017 participou do III Seminário 
Internacional Arte Natureza, coordenado 
pelo vice líder, Hugo Fortes. Integra 
membros da UFBA, USP, Bolsistas PIBIC, 
estudantes da Pós-Graduação, Mestres, 
Doutores e artistas pesquisadores. 
Principais projetos: 2006/2017- "Afetos 
roubados no tempo". "Ruínas Fratelli Vita" 
(2009), "BTS em retalhos" (2008/2014). 
2015, "Desenhos e sabores", 2016 "Alguns
grãos poéticos, 2017 ."XII Arquivos 
Poéticos" e "Livro de artista"...

351

zepedro@ufg.b
r / 
https://mat.ufg.
br / (62) 
35211425

O Matema - Grupo de Pesquisa e 
Formação em Educação Matemática, é o 
resultado simultâneo, não estanque, de 
esforços somados, na última década, por 
alguns pesquisadores em Educação 
Matemática vinculados ao Programa de 
Pós-graduação em Educação em Ciências
e Matemática da Universidade Federal de 
Goiás - PPGECM/UFG. Ele foi consolidado
por um grupo de 12 integrantes, 
contemplando, em sua própria estrutura, a 
participação de professores e 
pesquisadores que atuam tanto na 
Educação Básica de Ensino, quanto na 
Educação Superior. Desta forma, o 
Matema é empreendido como uma 
comunidade constituída por pessoas que 
se reúnem em voga à Educação 
Matemática desde uma multiplicidade de 
discussões, que tentam fomentar suas 
ressignificações, até implicações que vão 
além de perspectivas escolares, 
pedagógicas e curriculares. 13 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2304345272856151

353

guarim@ufmt.b
r / http://ufmt.br
/ (06) 3615-
8844

Na sociedade em geral, posto que abrange
resultados para o processo educativo, com
base na inserção e entendimento da 
dimensão ambiental. Desenvolve estudos 
e pesquisas voltadas para os espaços 
escolarizados (na Escola) e não-
escolarizados (na Comunidade) em 
diferentes regiões de Mato Grosso e fora 
dos limites do Estado. 8 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6083375924117116

360

wiecko@unb.br
/ 
http://grupomoi
taraunb.blogsp
ot.com.br / (61)
33072349

A criação do grupo visa atender a um 
déficit de conhecimento especializado dos 
profissionais do Direito sobre os direitos 
étnicos dos povos tradicionais no Brasil, 
em especial indígenas e quilombolas. 23 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8938832265264367

362 giseleramos56
9@hotmail.co

O grupo tem como objeto o estudo da 
movimentação turística cultural, no sentido

19 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1537656349909014
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m / http://prof-
gisele-ramos-
onofre.webnod
e.com / (44) 
35181880

de verificação macro estrutural, permitindo 
o levantamento de informações sócio 
espaciais sobre o desenvolvimento 
populacional e turístico da Mesorregião 
Centro-Ocidental Paranaense. Nesse 
estudo, a espacialidade expressa as 
rugosidades culturais presentes na 
configuração territorial, assim contribuindo 
na preservação geohistórica de diferentes 
culturas que marcaram e marcam a 
espacialidade regional. O grupo vem 
desenvolvendo pesquisas desde 2001, 
certificado pela instituição como grupo de 
pesquisa da CNPq no ano de 2004. Em 
suas pesquisas, vem publicando anais e 
compêndios.

367

anadavilalopes
@yahoo.com.b
r / (85) 99697-
7896

O Grupo, "Multiculturalismo, Direitos das 
Minorias e Biodiversidade" foi criado em 
2004. Participam alunos e professores da 
graduação e da pós-graduação da UFC, 
UNIFOR e UNICHRISTUS, assim como 
ex-alunos da pós-graduação dessas 
instituições. As atividades do grupo 
organizam-se em cinco linhas de pesquisa:
a) Bioética e Biodiversidade; b) 
Discriminação de gênero e direitos das 
mulheres;c) Diversidade cultural e direitos 
dos indígenas; d) Participação política das 
minorias; e) Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos. Ao longo desses anos, 
os membros do grupo têm sido 
contemplados com diversas bolsas (PDE, 
PQ, PIBIC, GD, IEx, etc), e auxílios 
financeiros (Edital Universal, Edital 
Ciências Humanas , Sociais e Sociais 
Aplicadas, etc) de agências de fomento 
como CNPq, CAPES e FUNCAP, 
evidenciando a relevância, constância e 
coesão das suas atividades. 6 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8949492813637737

372

naimigrupo@g
mail.com / (96) 
98117-7450 - 2 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4238932948143978

376 socorrobotelho
@ifma.edu.br / 
www.ifma.edu.
br / (98) 3313-
8585

O NEABI do IFMA, tem expansão na 
maioria dos campi e, no Campus 
Maracanã foi criado o Grupo de pesquisa 
com o objetivo de desenvolver estudos, 
pesquisas e extensão, promovendo 
debates e apreensão de conhecimentos a 
respeito da temática das relações étnico-
raciais, interculturais e ambientais. 
Ressalte-se que os projetos que estão 
relacionados ao referido grupo surgiram da
preocupação dos profissionais da 
Educação e dos estudantes em descobrir 
o seu verdadeiro sentimento de pertença. 
Neste sentido, buscou-se parcerias com 
entidades educacionais a exemplo: Fórum 
de Educação e Diversidade Étnico Racial 
-FEDERMA;SECADI /MEC;Universidade 
Federal do Maranhão-UFMA /GEMGE; 
Consórcio Nacional de Núcleos de 
Estudos Afro-Brasileiros- CONNEABs; 
Secretaria de Educação do Maranhão-
SEEDUC/ Comitê Ed. Campo; Associação 

83 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6591151438420003
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Brasileira dos Pesquisadores Negros-
ABPN;Centro de Cultura Negra do MA-
CCN; Fórum Estadual de Educação-
FEE/MA, entre outras para garantir a 
efetivação da política das ações 
afirmativas.

378

negras.ufrb@y
ahoo.com.br / 
(75) 3632-1693

Grupo de estudos e pesquisas, 
interdisciplinar, que se propõe a discutir o 
processo saúde-adoecimento-cuidado, na 
perspectiva de gênero e raça. Tem o 
objetivo de promover estudos, pesquisas e
intervenções que possibilitem a reflexão 
sobre a situação de saúde de 
grupamentos e coletividades, 
considerando as dimensões raciais e de 
gênero. 31 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/3424716110935749

386

(41) 99933-
2486/deaknoep
fle@gmail.com - 13 1

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrup
o/8649597290843992

392

(21) 3619-
5879/moemag
uimaraes@gm
ail.com - 0 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7588490640454226

393

(85) 3332-
6101/gabinete
@unilab.edu.br
/http://www.unil
ab.edu.br

O núcleo adota como pressuposto a ideia 
de que o Estado desempenha papel 
fundamental na promoção do 
desenvolvimento humano, social e 
econômico. Entende o desenvolvimento 
como um processo inacabado que leva ao 
amadurecimento e consequente 
florescimento de potencialidades 
humanas. Algo que apenas se efetiva na 
presença de um ambiente político-
institucional favorável, ou seja, diante de 
um contexto que ofereça amplas 
oportunidades sociais, econômicas, 
políticas e de segurança física e jurídica 
aos indivíduos, famílias e grupos sociais. 
Partindo dessa visão realiza pesquisas nas
áreas de administração pública e 
desenvolvimento, visto que a capacidade 
de os Estados formular e implementar 
políticas está diretamente relacionada com
o nível de desenvolvimento alcançado 
pelas nações e suas respectivas regiões e 
territórios. Em diálogo com as diretrizes da
Unilab, dirige especial atenção às 
questões públicas no âmbito do Maciço do 
Baturité, sendo sensível aos diversos 
grupos sociais desse territ 4 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5645952744828209

396

(73) 9808-
0756/marialope
s@uft.edu.br/w
ww.ufsb.edu.br - 20 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0196372999355338

401 (27) 3421-
2138/estudosd
acancao.uvv@
gmail.com

O Núcleo de Estudos da Comunicação 
Cancioneira (NECC) atua em eventos de 
ordem regional, nacional e internacional, 
por meio de apresentações acadêmicas 
e/ou performances integradas nas quais 
são contemplados e inter-relacionados os 
universos da literatura e da música. Além 
disso, alça visibilidade por meio de 

8 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8660557688628085
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publicações de ordem diversa (artigos, 
livros e ensaios) nas quais letra e música, 
em suas bases criativo-constitutivas e 
implicações histórico-societárias, 
constituem os principais caminhos da 
investigação

402

(65) 
33114926/mari
nez@unemat.b
r/www.unemat.
br

A diversidade étnica e a discussão da 
identidade são inegavelmente uma das 
principais discussões deste tempo, os 
atuais conflitos no planeta, a globalização 
e as recentes transformações no que 
chamamos de estado moderno estão na 
base das atuais discussões sobre 
identidade e etnia, no entanto pouca 
ressonância tem encontrado nos espaços 
destinados a educação escolar. O 
destaque que a discussão sobre reserva 
de vagas para grupos minoritários abre 
importante debate sobres acesso e 
permanência desses grupos e revela uma 
universidade historicamente comprometida
com a exclusão e a desigualdade. 
Aprender a viver em contextos 
interculturais não é tarefa específica das 
minorias étnicas, mas ao afirmarem sua 
disposição para construir relações de 
justiça, equidade e respeito a diversidade 
nos espaços da educação escolar, os 
estudantes indígenas, negros e de grupos 
minoritários deste tempo também abrirão 
as portas para as novas perspectivas e 
novas possibilidades de atuação da 
universidade a par 34 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0544161457347106

418

(82) 99663-
9085/gpnecir@
hotmail.com/htt
p://www.necir.c
om.br/

O Núcleo de Estudos em Ciências da 
Religião nasce a partir da necessidade de 
se pensar o fenômeno religioso de forma 
genérica, e em particular, o campo 
religioso alagoano, bem como sua 
grandeza cultural e manifestações 
diversas, compondo assim nossa 
alagoanidade. O NECIR compreende que 
as Ciências da Religião possibilitam 
entender o fenômeno religioso de maneira 
transdisciplinar promovendo a inter-
religiosidade e a paz. Seu 
desenvolvimento se dá há cerca de quatro 
anos entre inúmeros encontros e reflexões
com pesquisadores/as diversos/as no 
universo acadêmico alagoano. As CR no 
Estado de Alagoas é algo relativamente 
novo. Por isso muitos ainda confundem 
CR com Teologia. Alguns pensam que se 
trata de um estudo voltado para pessoas 
religiosas. Outros não vêem a necessidade
de existir um curso de CR numa 
Universidade Federal. 23 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6957211035590966

421 (82) 3521-
3019/angeleite
@bol.com.br

O Núcleo de Estudos Interdisciplinares 
Sociedade e Educação- NEISE vem 
contribuindo significativamente para o 
desenvolvimento de atividades 
relacionadas ao ensino, pesquisa e 
extensão, proporcionando novos 
conhecimento e gerando debates sobre as
ações sociais, políticas e econômicas do 

10 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5790069947119313
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nosso país, do estado de Alagoas e, mais 
especificamente, do interior alagoano. As 
atividades mais intensas estão 
relacionadas com a formação acadêmica 
do licenciando em Geografia, através da 
capacitação de pesquisadores, estudantes
e profissionais capazes de contribuir com a
transformação da sociedade, 
especialmente com o fortalecimento das 
relações de ensino e aprendizagem. Os 
temas trabalhados estão sendo discutidos 
em eventos acadêmicos de abrangência 
local, regional, nacional e internacional.

443

(63) 3311-
5400/claudemir
@ifto.edu.br

O NUPEHDIC/IFTO tem como objetivo 
geral realizar ações de pesquisa em 
conformidade com ações de ensino e 
extensão sobre as várias dimensões das 
relações etnicorraciais, o combate ao 
racismo, os preconceitos nas práticas e 
saberes escolares, a questão da efetiva 
inclusão de pessoas com necessidades 
específicas no processo de ensino e 
aprendizagem, o ensino profissionalizante 
de jovens e adultos, bem como o estudo 
das novas tecnologias contemporâneas 
aplicadas ao processo socioeducativo, 
paralelamente à disseminação de estudos 
sobre estas temáticas. 28 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/0252313349434629

446

(67) 3345-
7882/giovana.p
egolo@ufms.br
/www.ufms.br

Este grupo tem como objetivo identificar 
fatores relevantes para as condições de 
saúde e nutrição da população de Mato 
Grosso do Sul, especialmente voltadas 
para análises nutricionais e Segurança 
Alimentar e Nutricional. 28 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5770874478865242

448

(68) 99974-
5756/flavia_roc
ha80@hotmail.
com/https://obs
ervatorioracial.
wixsite.com/iiis
efir

Este grupo busca repercutir em uma 
melhor qualidade no processo de ensino 
aprendizagem dos acadêmicos dos cursos
de História, bem como de outros cursos 
ligados á Educação. E ainda desenvolver 
trabalhos junto à Educação Básica, que 
apresente possibilidades de ampliar o nível
do processo de ensino aprendizagem. 30 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/8478161820903230

463 (86) 99978-
0535/paulamoli
narivoz@icloud
.com/www.facc
amp.br

Interlocução entre pesquisadores de 
universidades latino-americanas 
produzindo e difundindo conhecimento em 
português e espanhol. Promoção de 
eventos acadêmicos já realizados: I, II, III, 
IV e V Simpósio de Perfromance Wolfsohn
e Hart - 2008, 2010 e 2012, 2013, 2014 I 
Seminário de Pesquisa em Educação 
Musical - 2012 I Fórum de Métodos e 
Técnicas de Pesquisa em Música - 2014 - 
Teresina/PI - UFPI I Colóquio de Regencia
Coral - Teresina - Piauí - UFPI Publicações
em e-book: Coletânea Professores em 
Formação: Saberes e Práticas 
PARFOR/UFPI Percepção Musical: 
Exercícios (Paula Molinari) Portal de 
difusão do material produzido pela Grupo 
de Pesquisa Performance e Pedagogia 
Wolfsohn-Molinari - CNPQ 
https://sites.google.com/a/ufpi.edu.br/wolfs
ohn-molinari/ BLOGs: 

22 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/6408659330603162
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http://wolfsohnmolinari.blogspot.com.br/?
m=1 
http://wolfsohnhart.blogspot.com.br/2009/1
1/informacoes-praticas.html FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/Centro-de-
Estudos-em-Performance-e-Pedagogia-
WolfsohnMolinari-853557251331480/

465

(93) 2101-
6766/pesca.ufo
pa@hotmail.co
m

O grupo de Pesquisa e Extensão em 
Saúde Coletiva na Amazônia (PESCA) 
promove pesquisas e estudos 
multidisciplinares sobre as relações entre 
saúde, sociedade e meio ambiente no 
âmbito da Amazônia, investigando os 
contextos de implementação da saúde 
pública brasileira. Baseado no Instituto de 
Saúde Coletiva da Universidade Federal 
do Oeste do Pará (ISCO/UFOPA), o 
PESCA atua diretamente no 
desenvolvimento de pesquisas dos 
aspectos sociais, ambientais, políticos e 
culturais que influenciam os processos de 
saúde-doença-reabilitação, assim como 
analisa as políticas públicas e modelos de 
sistemas de gestão e financiamento dos 
serviços da saúde propostos para a região. 8 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/7549988049543272

469 (08) 
21268292/chris
tine.rufino.daba
t@gmail.com

O resultado dos trabalhos dos diversos 
pesquisadores que compõem este grupo 
tem repercutido em dois níveis: no primeiro
a repercussão faz-se diretamente junto 
aos alunos, orientandos dos professores, 
que trabalham temas conexos e 
interdisciplinares. Algumas dissertações de
mestrado já foram defendidas algumas 
teses de doutorado também já foram 
concluídas e outras estão sendo 
preparadas. No segundo nível, a 
repercussão tem sido mais ampla e de 
forma interdisciplinar. Nos últimos dois 
anos foram apresentados em eventos 
científicos e culturais resultados da 
produção do Grupo: nos congressos da 
SBPH, a exemplo do trabalho 
"CAPITANIAS HEREDITÁRIAS : ecos do 
senhorialismo português", e "A Imprensa 
Praieira e a Conciliação no Império", nos 
Simpósios da ANPUH - trabalhos inéditos 
sobre questões relacionadas com as lutas,
pelo poder,entre as elites provinciais. 
Nota-se que ano a ano estamos 
avançando em nossas pesquisas sobre a 
formação social do Médio São Francisco e 
provavelmente no início do próximo ano 
estaremos escrevendo sobre seus 
resultados finais; outro projeto 
estruturador, iniciado pelo Grupo, no ano 
de 2004 é o que se intitula MEMÓRIA 
LEGISLATIVA DO RECIFE, através do 
qual se reorganiza o arquivo da Câmara 
Municipal do Recife ao mesmo tempo em 
que se cataloga as informações contidas 
nos registros legislativos se garante o 
acesso democrático a essas 
informações.No que se refere às temáticas
relacionadas ao período colonial, 

22 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1159728981863606
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registramos: As instituições do poder no 
espaço da colônia - relações Igreja e 
Estado; Índios, território e identidade 
étnica; as relações familiares no sertão. 
Quanto aos trabalhos situados no século 
XIX, estes se agrupam na área do 
conhecimento histórico que abrange 
estudos sobre família e parentesco, 
autonomia e subordinação política e ainda 
àqueles que abordam as relações 
internacionais desenvolvidas entre o Brasil
e as demais nações americanas.

471

(92) 
33054590/mm
ello22@hotmail
.com/www.ppg
h.ufam.edu.br

O POLIS nasceu da associação de 
professores e alunos, vinculados a 
diferentes grupos de pesquisa, mas com 
fortes interesses científicos em comum: 
uma preocupação sistemática com a 
Amazônia como espaço de reflexão e com 
suas populações, no tempo e no espaço; 
um interesse coletivo pelas questões 
relacionadas às relações de poder e à 
política, materializadas em discussões 
relativas à natureza das instituições e das 
múltiplas modalidades de articulação entre
os atores sociais e, por fim, também 
aproximam os pesquisadores as análises 
relativas às práticas sociais, ancoradas em
sujeitos concretos e suas experiências, 
buscando recuperar identidades, 
percepções, crenças, valores e projetos 
sociais diferenciados, com o olhar 
modulado pelo campo da cultura. Essas 
afinidades foram fundamentais para a 
criação da linha de pesquisa Política, 
Instituições e Práticas Sociais do Mestrado
em História (UFAM). Ao reunir 04 grupos 
de pesquisa, a idéia é criar as condições 
para assegurar a sustentabilidade 
institucional, material e acadêmica para as 
atividades dos pesquisadores associados 
ao Núcleo e também permitir a troca de 
experiências, seja na orientação de 
monografias, iniciação científica e 
dissertações, seja coordenação e/ou 
participação em projetos de pesquisa 
interinstitucionais e multidisciplinares. 
Assim, a proposta do POLIS é constituir-se
em um espaço de discussão e produção 
do conhecimento, com repercussões 
diretas na graduação e na pós-graduação, 
sem perder de vista a necessidade de 
estreitar as relações de trabalho com 
grupos similares em outras IFES, tanto na 
área de História quanto no campo do 
trabalho multidisciplinar. Em 2008, o 
POLIS estabeleceu uma parceria com o 
CENDAP/PPGSCA, por meio de projeto de
uso compartilhado de equipamentos e 
acervos, que recebeu apoio financeiro da 
CAPES e do CNPq(Edital Universal) 50 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5326663247166832

473 (45) 3027-
1589/jayme.be
nvenuto@unila
.edu.br

Em função pesquisa sobre a Percepção da
Integração Regional na Fronteira do Brasil,
Argentina e Paraguai, com o apoio da 
CAPES e do CNPq, realizou-se em Ciudad

25 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1415410931560545
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del Este, Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu, 
nos dias 11 e 12 de junho de 2015, um 
Seminário-consulta com o objetivo de 
expor os resultados preliminares e 
submetê-los à apreciação de 
representantes da comunidade acadêmica 
de universidades brasileiras e 
estrangeiras, comunidade local e pessoas 
entrevistadas, contribuindo, assim, para 
validá-los. No dia 20 de agosto de 2015, 
foi realizado o II Seminário-consulta da 
pesquisa, desta vez aberto à participação 
exclusivamente de alunos, técnicos e 
professores da UNILA. Dois livros 
resultaram da pesquisa, publicados em 
2016: BENVENUTO, Jayme. Integração 
Regional a partir da Fronteira do Brasil, 
Argentina e Paraguai. Curitiba: Juruá, 
2016. BENVENUTO, Jayme 
(Organizador). Somos Todos Irmãos? 
Reflexões sobre a Percepção da 
Integração na Fronteira do Brasil, 
Argentina e Paraguai.

490

(65) 
32230113/ecop
anta@terra.co
m.br/www.une
mat.br

A criação do grupo é fruto das discussões 
realizadas no 1º Workshop dos grupos de 
pesquisa e pós graduação da UNEMAT, 
em 2008. O objetivo deste grupo é formar 
uma rede de pesquisa e pós-graduação 
em Biodiversidade dos biomas de Mato 
Grosso. Nesse sentido, buscou 
desenvolver ações para implantação da 
Rede, cuja principal repercussão foi a 
aprovação do Projeto Rede de Pesquisa 
em Biodiversidade dos Biomas Mato 
Grossenses (RBBIO) no CT CTINFRA 
2009 da FINEP. Seus componentes 
participam da Rede de Pesquisa e Pos - 
Graduação de Biodiversidade e 
Biotecnologia da Amazonia Legal - Rede 
BIONORTE, na Comissão Estadual de 
Biodiversidade e Biotecnologia do Estado 
de Mato Grosso e no Comitê Científico da 
Rede Centro Oeste de Biodiversidade e 
Biotecnologia do MCT. Foi aprovado dois 
projeto ¿Conhecimento, Uso Sustentável e
Bioprospecção da Biodiversidade na 
Amazônia Meridional¿ deste já foram 
defendidas 11 dissertação e 6 em 
andamento, 9 tese em andamento e 
publicação de 5 artigos e 15 submetidos 22 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9462216832437375

495 (14) 3262-
9400/mariana.
bormio@faag.c
om.br/http://faa
g.com.br/home/

O grupo de pesquisa propõe implementar 
o estudo, a pesquisa e o debate sobre a 
temática da diversidade étnico-racial e 
cultural no ensino, explorando as 
possibilidades de produção de material 
curricular alternativo ao currículo dialogado
exclusivamente com valores eurocêntricos.
Esse processo fundamenta-se no 
reconhecimento de epistemologias 
silenciadas e subalternizadas, em uma 
perspectiva decolonial da produção 
conhecimento. Pretende ainda propiciar o 
acesso de pesquisadores e interessados à
produção científica e práticas curriculares 

7 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/1972949376545478
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sobre a temática da diversidade étnico 
racial.

497

(95) 3621-
3452/marcos.p
ellegrini@ufrr.b
r

Os trabalhos do grupo pretendem 
contribuir com o conhecimento dos 
processos saúde-doença da Amazônia e 
com a adequação das políticas públicas e 
serviços de saúde, considerando a intensa
dinâmica regional do ponto de vista da 
diversidade étnica, migração e avanço das
frentes econômicas e os desafios 
enfrentados para a efetiva organização 
dos serviços de saúde. . 17 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/4192569390836906

502

(97) 99154-
9230/paulo.nas
cimento@ifam.
edu.br

O objetivo central é congregar 
pesquisadores cujos trabalhos estejam 
voltados para os grupos sociais 
(Indígenas, Comunidades Tradicionais 
Ribeirinhas, Citadinos) do Médio Juruá, 
atentando para os aspectos históricos, 
sociais, culturais, ambientais e econômicos
destes grupos. 12 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9913981680455879

503

(65) 
32210500/jopel
elu@gmail.com
/http://www.une
mat.br

O grupo tem uma formação diversificada, 
buscando os interstícios entres as varias 
áreas como História,Filosofia, Sociologia, 
Psicologia, Educação, Educação Física, 
Enfermagem, Agronomia. As pesquisas 
desenvolvem-se dentro de uma proposta 
de identificar, interpretar e construir 
análises sobre a sociedade, seu processo 
de formação e manutenção, bem como a 
perspectiva de desenvolver modelos de 
interpretação alternativos para a 
compreensão dos problemas sociais e 
educacionais diagnosticados, dentro de 
uma proposta que leva em conta os 
aspectos regionais, culturais e ambientais .
Vem desenvolvendo a construção de um 
banco de dados com informações 
educacionais e sócio econômicos da 
região; Desenvolve, junto a comunidade 
discussões a partir dos elementos da 
pesquisa realizada a fim de contribuir com 
a formação permanente, a fim de melhorar
a qualidade de vida suas concepções 
sobre saúde e responsabilidade social. 
Participa da organização de eventos locais
para divulgação de seus resultados. 14 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/5315042941225481

516

(02) 
33352506/cele
ste.ciccarone@
gmail.com

O grupo agrega pesquisadores e 
estudantes de diferentes áreas 
(Antropologia, Geografia, Direito, História, 
Ciências Ambientais) comprometidos na 
realização de estudos participativos 
relacionados à construção e afirmação de 
identidades étnicas, seus processos de 
territorialização e em intervenções 
pautadas na garantia e efetivação dos 
direitos étnicos e na concretização de 
programas de etnodesenvolvimento 35 1

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/2289325165002447

521 (41) 
33605050/migb
ahl@ufpr.br/htt
p://turismo.ufpr.
br

O Turismo enquanto atividade humana 
caracteriza-se como um fenômeno sócio-
econômico e cultural dos mais 
abrangentes. Agente de intensa 
mobilização social os seus efeitos 
aparecem sob diferentes configurações: 

51 1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho
grupo/9274605224945241
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gerando fluxos de pessoas; ocasionando 
alterações no folclore, gastronomia, 
hábitos, costumes e interferência 
ambiental. De acordo com Wahab 
(1976)basicamente podem ocorrer como 
impactos: mudança versus hábito, 
isolamento versus integração, original 
versus artificial e comercialização da 
hospitalidade. A partir de uma abordagem 
que oportunize identificar de que forma a 
sociedade interfere na atividade turística e 
ao mesmo tempo de que forma o turismo 
interfere na sociedade tem-se como 
apreciar aspectos e desdobramentos 
vinculados a Economia, Geografia, 
Cultura, Artes, Arquitetura, Administração, 
Biologia, entre outras, tratando-se as 
variáveis espaço, tempo e seres humanos.
Espaço físico em que ocorre o 
deslocamento, as instalações e 
equipamentos, o ambiente natural, rural e 
urbano. Assim, acaba-se por abordar 
todos os tipos de manifestações 
ambientais, desde a localização dos 
atrativos, dos equipamentos, de estrutura 
das cidades e do campo, vias de acesso e 
de circulação, uso do solo, entre outros 
indicadores. Tempo enquanto atividade 
temporal subordinada ao tempo disponível 
para exercício de atividades turísticas, de 
permanência em determinadas 
localidades, de duração das viagens. 
Seres humanos, na condição de atores 
sociais ou de agentes: visitantes, visitados,
usuários e provedores de serviços, 
viajando individualmente ou em grupos, de
confrontações culturais e de 
nacionalidades, de envolvimentos sociais e
comunitários. OBJETIVOS: Investigar as 
repercussões do turismo na sociedade, 
tanto no âmbito dos locais emissores 
quanto nos locais receptores de turismo e 
os desdobramentos sociais, culturais, 
econômicos, ambientais e estruturais. 
Revista eletrônica Turismo e 
Sociedade/ISSN: 1983-
5442/http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/t
urismo
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3.3. Estatísticas 

Situação N° de
Grupos %

Certificado 297 75,57%

Certificado - Não-atualizado há mais de 12 
meses 61 15,52%

Em preenchimento 30 7,63%

Excluído 5 1,27%

Total 393 100,00%

Descrição Geral %

Total de Grupos Inicial 524 100,00
%

Grupos Sem Proximidade 131 25,00%

Grupos Excluídos (Com Proximidade) 5 1,27%

Total de Grupos Com Proximidade e 
Certificados 388 74,05%

Instituição N° de Grupos %

UFPA 21 5,41%

UFRR 15 3,87%

UFRJ 14 3,61%

UnB 14 3,61%

UFAM 13 3,35%

UFMS 10 2,58%

UFMT 10 2,58%

UFRGS 10 2,58%

UNIFAP 9 2,32%

UNIR 9 2,32%

UFT 8 2,06%

UNEMAT 8 2,06%

UFAC 7 1,80%

UFAL 7 1,80%

UFF 7 1,80%

UFG 7 1,80%

UFGD 7 1,80%

UFMG 7 1,80%
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UFPE 7 1,80%

UFSC 7 1,80%

UEA 6 1,55%

UEMS 6 1,55%

UFBA 6 1,55%

UFMA 6 1,55%

UNEB 6 1,55%

UNIFESSPA 6 1,55%

UNILAB 5 1,29%

FIOCRUZ 4 1,03%

IFAM 4 1,03%

PUCRS 4 1,03%

UFC 4 1,03%

UFJF 4 1,03%

UFPR 4 1,03%

UFRRJ 4 1,03%

UFSCAR 4 1,03%

UFU 4 1,03%

UNESP 4 1,03%

UNICAMP 4 1,03%

IF-Sertão PE 3 0,77%

IFSP 3 0,77%

UCDB 3 0,77%

UEM 3 0,77%

UEPA 3 0,77%

UFCG 3 0,77%

UFOPA 3 0,77%

UFPEL 3 0,77%

UNILA 3 0,77%

UNIOESTE 3 0,77%

UNISINOS 3 0,77%

IFRR 2 0,52%

INPA 2 0,52%

MPEG 2 0,52%

UEFS 2 0,52%

UEG 2 0,52%

UEMG 2 0,52%

UESB 2 0,52%

UFES 2 0,52%

UFPB 2 0,52%
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UFSB 2 0,52%

UFVJM 2 0,52%

UNEAL 2 0,52%

UniCEUB 2 0,52%

UNIVASF 2 0,52%

UPE 2 0,52%

USP 2 0,52%

CEUCLAR 1 0,26%

CP II 1 0,26%

FAAG 1 0,26%

FACCAMP 1 0,26%

FCR 1 0,26%

FSCMP 1 0,26%

FURG 1 0,26%

IBT 1 0,26%

IF Goiano 1 0,26%

IFAC 1 0,26%

IFBAIANO 1 0,26%

IFES 1 0,26%

IFMA 1 0,26%

IFNMG 1 0,26%

IFPA 1 0,26%

IFPI 1 0,26%

IFRJ 1 0,26%

IFS 1 0,26%

IFTO 1 0,26%

ISaúde 1 0,26%

MAST 1 0,26%

PUC/PR 1 0,26%

PUC/SP 1 0,26%

UCSAL 1 0,26%

UECE 1 0,26%

UERGS 1 0,26%

UERJ 1 0,26%

UERR 1 0,26%

UESC 1 0,26%

UFFS 1 0,26%

UFRB 1 0,26%

UFS 1 0,26%

UNESPAR 1 0,26%

Página 203 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 
Instituição N° de Grupos %

UNIFACS 1 0,26%

UNIFESP 1 0,26%

URCA 1 0,26%

USFC 1 0,26%

UTFPR 1 0,26%

UVA-CE 1 0,26%

UVA/RJ 1 0,26%

UVV 1 0,26%

Total 388 100,00%

Estado N° de Grupos %

PA 38 9,79%

RJ 32 8,25%

MS 27 6,96%

AM 26 6,70%

BA 23 5,93%

SP 23 5,93%

RS 22 5,67%

MG 20 5,15%

RR 19 4,90%

MT 18 4,64%

PR 17 4,38%

DF 16 4,12%

PE 13 3,35%

CE 11 2,84%

GO 10 2,58%

RO 10 2,58%

AL 9 2,32%

AP 9 2,32%

TO 9 2,32%

AC 8 2,06%

SC 8 2,06%

MA 7 1,80%

PB 5 1,29%

ES 4 1,03%

PI 2 0,52%

SE 2 0,52%

Total 388 100,00%

Página 204 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 
Área de Pesquisa N° de Grupos %

Ciências Humanas 237 61,08%

Lingüística, Letras e 
Artes 77 19,85%

Ciências da Saúde 35 9,02%

Ciências Sociais 
Aplicadas 20 5,15%

Ciências Biológicas 14 3,61%

Ciências Exatas e da 
Terra 3 0,77%

Ciências Agrárias 1 0,26%

Outra 1 0,26%

Total 388 100,00%

Líder N° de Grupos %

Elias Renato da Silva Januário 3 0,77%

Wbaneide Martins de Andrade 2 0,52%

Wanderleya Nara Goncalves Costa 2 0,52%

Suzi Oliveira de Lima 2 0,52%

Stephen Grant Baines 2 0,52%

Juciene Ricarte Apolinário 2 0,52%

Francisco Edviges Albuquerque 2 0,52%

Eduardo Batalha Viveiros de Castro 2 0,52%

Ana Suelly Arruda Câmara Cabral 2 0,52%

Zoraide dos Anjos Gonçalves da Silva Vieira 1 0,26%

Zilda Ferreira Leandro 1 0,26%

Zandra Coelho de Miranda Santos 1 0,26%

Zairo Carlos da Silva Pinheiro 1 0,26%

Witembergue Gomes Zaparoli 1 0,26%

Wilmar da Rocha D'Angelis 1 0,26%

Virgilio Pereira de Almeida 1 0,26%

Victor Ferri Mauro 1 0,26%

Veronice Lovato Rossato 1 0,26%

Vania Maria Lescano Guerra 1 0,26%

Thiago Santos de Araújo 1 0,26%

Thiago Romeu de Souza 1 0,26%

Thiago Leandro Vieira Cavalcante 1 0,26%

Thereza Cristina Cardoso Menezes 1 0,26%

Tharcisio Santiago Cruz 1 0,26%

Thais Janaina Wenczenovicz 1 0,26%

Teresa Almeida Cruz 1 0,26%
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Teógenes Luiz Silva da Costa 1 0,26%

Tarcisio Luiz Leão e Souza 1 0,26%

Tânia Margarete Sanaiotti 1 0,26%

Tancredo Castelo Branco Neto 1 0,26%

Suzane Lima Costa 1 0,26%

Suzana Cavani Rosas 1 0,26%

Suia Omim Arruda de Castro Chaves 1 0,26%

Stella Virginia Telles de Araujo Pereira Lima 1 0,26%

Sonia Maria Moraes Chada 1 0,26%

Simone Bueno Borges da Silva 1 0,26%

Silvia Lucia Bigonjal Braggio 1 0,26%

Silvania Nubia Chagas 1 0,26%

Silvana Tulio Fortes 1 0,26%

Silvana Andrade Martins 1 0,26%

Siloé Soares de Amorim 1 0,26%

Sidnei Clemente Peres 1 0,26%

Sergio Baptista da Silva 1 0,26%

Senilde Alcântara Guanaes 1 0,26%

Selmo Azevedo Apontes 1 0,26%

Saulo Tarso Rodrigues 1 0,26%

Sandro Luis Bonatto 1 0,26%

Sandro Guimarães de Salles 1 0,26%

Sandra Cristina de Souza 1 0,26%

Ruth Pavan 1 0,26%

Rumi Regina Kubo 1 0,26%

Rubens Arantes Corrêa 1 0,26%

Rosilene Ferreira Gonçalves Silva 1 0,26%

Rosemeire de Oliveira Souza 1 0,26%

Roseli Rodrigues de Mello 1 0,26%

Rosângela Célia Faustino 1 0,26%

Rosana Passos Cambraia 1 0,26%

Ronaldo Joaquim da Silveira Lobão 1 0,26%

Ronaldo Elias Borges 1 0,26%

Rogério Vicente Ferreira 1 0,26%

Rogério Ferreira 1 0,26%

Rodrigo Mesquita 1 0,26%

Rodrigo Medina Zagni 1 0,26%

Rodrigo Luiz Neves Barros 1 0,26%

Rodrigo Lessa Costa 1 0,26%

Robson Antonio Rodrigues 1 0,26%

Roberto Verdum 1 0,26%

Página 206 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 
Roberto Mibielli 1 0,26%

Roberto Kennedy Gomes Franco 1 0,26%

Roberto Bíscoli 1 0,26%

Roberta Carvalho Arruzzo 1 0,26%

Rivaldo Venâncio da Cunha 1 0,26%

Rinaldo Sérgio Vieira Arruda 1 0,26%

Ricardo Ventura Santos 1 0,26%

Ricardo Tupiniquim Ramos 1 0,26%

Ribamar Ribeiro Junior 1 0,26%

Renata de Sá Gonçalves 1 0,26%

Renan Albuquerque Rodrigues 1 0,26%

Reinaldo Souza dos Santos 1 0,26%

Reinaldo Matias Fleuri 1 0,26%

Regina Lúcia Alves de Lima 1 0,26%

Raquel Mello Salimeno de Sá 1 0,26%

Raimunda Maria Rodrigues Santos 1 0,26%

Rafael Rogério Nascimento dos Santos 1 0,26%

Rafael José de Menezes Bastos 1 0,26%

Rafael Guedes Milheira 1 0,26%

Rafael Arenhaldt 1 0,26%

Priscila Faulhaber Barbosa 1 0,26%

Perci Coelho de Souza 1 0,26%

Pedro Ignacio Schmitz 1 0,26%

Pedro Diaz Peralta 1 0,26%

Pedro Abib Hecktheuer 1 0,26%

Paulo José Brando Santilli 1 0,26%

Paulo de Oliveira Nascimento 1 0,26%

Paula Maria Aristides de Oliveira Molinari 1 0,26%

Patricia Souza de Faria 1 0,26%

Patricia Rocha Chaves 1 0,26%

Patricia Maria Melo Sampaio 1 0,26%

Patricia Guerrero 1 0,26%

Patrícia Aparecida Baumgratz de Paula 1 0,26%

Pamela Alves Gil 1 0,26%

Osvaldo Martins de Oliveira 1 0,26%

Osvaldo Mariotto Cerezer 1 0,26%

Osmar Soares da Silva Filho 1 0,26%

Orlando Gomes de Aguiar Júnior 1 0,26%

Onilda Sanches Nincao 1 0,26%

Olivia Maria Gomes da Cunha 1 0,26%

Odilon Rodrigues de Morais Neto 1 0,26%
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Odair Giraldin 1 0,26%

Norton Eloy Dudeque 1 0,26%

Nilton Varela Hitotuzi 1 0,26%

Nilton Sousa da Silva 1 0,26%

Neusa Elisa Carignato Sposito 1 0,26%

Nelma Cristina Silva Barbosa de Mattos 1 0,26%

Nélio Martins da Silva Azevedo Sasaki 1 0,26%

Neimar Machado de Sousa 1 0,26%

Nei Clara de Lima 1 0,26%

Nayara da Silva Camargo 1 0,26%

Nataniel dos Santos Gomes 1 0,26%

Myrian Thereza de Moura Serra 1 0,26%

Monica da Silva Nunes 1 0,26%

Miguel Bahl 1 0,26%

Michael Lopes da Silva Rolim 1 0,26%

May Waddington Telles Ribeiro 1 0,26%

Maxim Repetto 1 0,26%

Marta Maria do Amaral Azevedo 1 0,26%

Marly Augusta Lopes de Magalhães 1 0,26%

Marli Silva Fróes 1 0,26%

Maristela Carbol 1 0,26%

Mário Lopes Amorim 1 0,26%

Mario de Faria Carvalho 1 0,26%

Marinez Cargnin-Stieler 1 0,26%

Marilia Lopes da Costa Faco Soares 1 0,26%

Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira 1 0,26%

Mariana Falcão Bormio 1 0,26%

Mariana Albuquerque Dantas 1 0,26%

Maria Virginia Gordilho Martins 1 0,26%

Maria Suelí de Aguiar 1 0,26%

Maria Simone Jacomini 1 0,26%

Maria Silvia Cintra Martins 1 0,26%

Maria Roseane Corrêa Pinto Lima 1 0,26%

Maria Natalina Mendes Freitas 1 0,26%

Maria Manuela Martins Soares David 1 0,26%

Maria Luiza Garnelo Pereira 1 0,26%

Maria Ludetana Araújo 1 0,26%

Maria Lucia Pires Menezes 1 0,26%

Maria Lúcia Magalhães Palma 1 0,26%

Maria Lucia Cereda Gomide 1 0,26%

Maria Jose de Jesus Alves Cordeiro 1 0,26%

Página 208 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 
Maria Inês Smiljanic Borges 1 0,26%

Maria Inês de Almeida 1 0,26%

Maria Francisca Simas Teixeira 1 0,26%

Maria Ester Ferreira da Silva Viegas 1 0,26%

Maria do Socorro Tavares Cavalcante 1 0,26%

Maria do Socorro Pimentel da Silva 1 0,26%

Maria do Socorro Coêlho Botelho 1 0,26%

Maria de Fátima Gomes Costa 1 0,26%

Maria da Graça Luderitz Hoefel 1 0,26%

Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca 1 0,26%

Maria Cristina dos Santos 1 0,26%

Maria Cristina Bohn Martins 1 0,26%

Maria Cecília dos Santos Ribeiro Simões 
Rodrigues 1 0,26%

Maria Carlota Amaral Paixão Rosa 1 0,26%

Maria Bárbara de Magalhães Bethonico 1 0,26%

Maria Aparecida de Oliveira Lopes 1 0,26%

Marcus Antonio Rezende Maia 1 0,26%

Marcos Leandro Mondardo 1 0,26%

Márcio Couto Henrique 1 0,26%

Marcia Paraquett Fernandes 1 0,26%

Marcia Maria Damaso Vieira 1 0,26%

Márcia Machado 1 0,26%

Marcia Eliane Alves de Souza e Mello 1 0,26%

Marcelo Luis Grassi Beck 1 0,26%

Marcela Vecchione Gonçalves 1 0,26%

Marcela Stockler Coelho de Souza 1 0,26%

Lygia Baptista Pereira Segala Pauletto 1 0,26%

Luiz Henrique Claro Junior 1 0,26%

Luis Felipe Paes de Almeida 1 0,26%

Luís Eduardo Batista 1 0,26%

Lucy Seki 1 0,26%

Luciano Pamplona de Goes Cavalcanti 1 0,26%

Luciano Magnus de Araujo 1 0,26%

Luciano Everton Costa Teles 1 0,26%

Luciano Accioly Lemos Moreira 1 0,26%

Lucianne Braga Oliveira Vilarinho 1 0,26%

Luciana Maria de Aragão Ballestrin 1 0,26%

Luciana Conceição de Almeida Martins 1 0,26%

Lúcia Maria Gonçalves Siebra 1 0,26%

Lourival dos Santos 1 0,26%

Lori Altmann 1 0,26%
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Lindamar Oliveira da Silva 1 0,26%

Liliane de Jesus Bittencourt 1 0,26%

Lilian Rose Lemos Rocha 1 0,26%

Lílian Miranda Bastos Pacheco 1 0,26%

Levi Marques Pereira 1 0,26%

Leonel de Oliveira Pinheiro 1 0,26%

Leonardo Ferreira Peixoto 1 0,26%

Leonardo Borges da Cruz 1 0,26%

Leliana Santos de Sousa 1 0,26%

Léia Teixeira Lacerda 1 0,26%

Leandro Santos Bulhões de Jesus 1 0,26%

Layanna Giordana Bernardo Lima 1 0,26%

Laura Pérez Gil 1 0,26%

Kristine Sue Stenzel 1 0,26%

Klaus Peter Kristian Hilbert 1 0,26%

Kênia Mara de Freitas Siqueira 1 0,26%

Kelly Cristina Russo de Souza 1 0,26%

Kecio Gonçalves Leite 1 0,26%

Katya Lais Ferreira Patella Couto 1 0,26%

Karylleila dos Santos Andrade 1 0,26%

Karl Heinz Arenz 1 0,26%

Kalna Mareto Teao 1 0,26%

Josélia Gomes Neves 1 0,26%

Josefa Moreira do Nascimento-Rocha 1 0,26%

José Vicente Medeiros da Silva 1 0,26%

Jose Valdir Jesus de Santana 1 0,26%

Jose Sergio Leite Lopes 1 0,26%

Jose Rivair Macedo 1 0,26%

José Paulo Gutierrez 1 0,26%

José Ivo Follmann 1 0,26%

José Adelson Lopes Peixoto 1 0,26%

Jorge Domingues Lopes 1 0,26%

Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar 1 0,26%

João Tadeu de Andrade 1 0,26%

Joao Farias Guerreiro 1 0,26%

João Carlos Gomes 1 0,26%

Joana Miller 1 0,26%

Jayme Benvenuto Lima Junior 1 0,26%

Janne Cavalcante Monteiro 1 0,26%

Jane Felipe Beltrão 1 0,26%

Ivani Ferreira de Faria 1 0,26%
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Ivan Romero Rivera 1 0,26%

Italva Miranda da Silva 1 0,26%

István van Deursen Varga 1 0,26%

Isabelle Dias Carneiro Santos 1 0,26%

Isabelle Braz Peixoto da Silva 1 0,26%

Isabel Cristina Corrêa Röesch 1 0,26%

Iraquitan de Oliveira Caminha 1 0,26%

Iraildes Caldas Torres 1 0,26%

Ieda Cristina Alves Ramos 1 0,26%

Iara Quelho de Castro 1 0,26%

Hiran de Moura Possas 1 0,26%

Hertha Urquiza Baracho 1 0,26%

Herlon Alves Bezerra 1 0,26%

Henrique Silvestre Soares 1 0,26%

Heloísa Helena Corrêa da Silva 1 0,26%

Heitor Queiroz de Medeiros 1 0,26%

Gislaine Recaldes de Abreu 1 0,26%

Gínia Maria de Oliveira Gomes 1 0,26%

Gilton Mendes dos Santos 1 0,26%

Gilson Penalva 1 0,26%

Germano Guarim Neto 1 0,26%

Genivaldo Frois Scaramuzza 1 0,26%

Francisco Mauro Salzano 1 0,26%

Francisco José Sampaio Melo 1 0,26%

Francisco Ângelo Coutinho 1 0,26%

Francilene de Aguiar Parente 1 0,26%

Flávia Rodrigues Lima da Rocha 1 0,26%

Flavia Lessa de Barros 1 0,26%

Flávia Cristina de Mello 1 0,26%

Fernanda Zanoni Cônsolo 1 0,26%

Fernanda Delvalhas Piccolo 1 0,26%

Fernanda Aparecida Domingos Pinheiro 1 0,26%

Felipe Ferreira Vander Velden 1 0,26%

Fabíola Christian Almeida de Carvalho 1 0,26%

Fábio Pedro Souza de Ferreira Bandeira 1 0,26%

Fábia Pereira da Silva 1 0,26%

Fabia Maria de Lima 1 0,26%

Fábia Barbosa Ribeiro 1 0,26%

Ezequiel de Souza 1 0,26%

Evaldo Mendes da Silva 1 0,26%

Eulina Coutinho Silva do Nascimento 1 0,26%
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Eugenia Portela de Siqueira Marques 1 0,26%

Esther Jean Langdon 1 0,26%

Erotilde Goreti Pezatti 1 0,26%

Emmanuel Duarte Almada 1 0,26%

Emilene Leite de Sousa 1 0,26%

Eloá Soares Dutra Kastelic 1 0,26%

Elma Júlia Gonçalves de Carvalho 1 0,26%

Elizabeth Maria Beserra Coelho 1 0,26%

Elizabeth de Paula Pissolato 1 0,26%

Elissandra Barros da Silva 1 0,26%

Eliete de Jesus Bararuá Solano 1 0,26%

Elias Nazareno 1 0,26%

Eliane Pereira Machado Soares 1 0,26%

Eliane Leal Vasquez 1 0,26%

Eliane Costa Santos 1 0,26%

Eliane Cantarino O'Dwyer 1 0,26%

Eliana Elisabeth Diehl 1 0,26%

Ela Wiecko Volkmer de Castilho 1 0,26%

Edwin Boudewijn Reesink 1 0,26%

Edviges Marta Ioris 1 0,26%

Eduardo Santos Neumann 1 0,26%

Eduardo Natalino dos Santos 1 0,26%

Eduardo Kenedy Nunes Areas 1 0,26%

Eduardo Barbosa Vergolino 1 0,26%

Edson de Freitas Gomes 1 0,26%

Ednalvo Apóstolo Campos 1 0,26%

Edna Maria Cruz Pinho 1 0,26%

Edinéia Tavares Lopes 1 0,26%

Dulce do Carmo Franceschini 1 0,26%

Dorcas Florentino de Araujo 1 0,26%

Divanise Suruagy Correia 1 0,26%

Diogo da Silva Roiz 1 0,26%

Deusdedit Carneiro Leite Filho 1 0,26%

Dennis Albert Moore 1 0,26%

Denise Machado Cardoso 1 0,26%

Denise Cantarelli Machado 1 0,26%

Demilto Yamaguchi da Pureza 1 0,26%

Delson Fernando Barcellos Xavier 1 0,26%

Deise Lucy Oliveira Montardo 1 0,26%

David Lopes Neto 1 0,26%

Cynthia Fernandes Pinto da Luz 1 0,26%
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Cristovão Teixeira Rodrigues Silva 1 0,26%

Cristina Martins Fargetti 1 0,26%

Cristina Maria Costa Leite 1 0,26%

Cristiane do Socorro dos Santos Nery 1 0,26%

Cristhian Teófilo da Silva 1 0,26%

Claudio Ubiratan Gonçalves 1 0,26%

Cláudio Baptista Carle 1 0,26%

Cláudia Regina de Oliveira Vaz Torres 1 0,26%

Claudia Leonor López Garcés 1 0,26%

Cláudia Jaqueline Martinez Munhoz 1 0,26%

Célia Aparecida Bettiol 1 0,26%

Cassiane de Freitas Paixão 1 0,26%

Carolina Joana da Silva 1 0,26%

Carlos Frederico Mares de Souza Filho 1 0,26%

Carlos Fausto 1 0,26%

Carlos Everaldo Alvares Coimbra Junior 1 0,26%

Carla Monteiro de Souza 1 0,26%

Carla Liane Nascimento dos Santos 1 0,26%

Carla Costa Teixeira 1 0,26%

Carina Santos de Almeida 1 0,26%

Camila Mainardi 1 0,26%

Calvino Camargo 1 0,26%

Bruna Cigaran da Rocha 1 0,26%

Benedita Celeste de Moraes Pinto 1 0,26%

Beleni Salete Grando 1 0,26%

Beatriz de Almeida Matos 1 0,26%

Beatriz Augusto de Paiva 1 0,26%

Bartira Ferraz Barbosa 1 0,26%

Aurea Cavalcante Santana 1 0,26%

Artur Cesar Isaia 1 0,26%

Arminda Rachel Botelho Mourão 1 0,26%

Arlete Guisso Scaramuzza Portilho Nicoletti 1 0,26%

Aparecida Maria Neiva Vilaça 1 0,26%

Antonio Roberto Guerreiro Júnior 1 0,26%

António Manuel Sousa 1 0,26%

Antonio Dari Ramos 1 0,26%

Antonio Carlos de Souza Lima 1 0,26%

Antonio Almir Silva Gomes 1 0,26%

Angela Maria Araújo Leite 1 0,26%

Andressa Zoi Nathanailidis 1 0,26%

Andréa Yumi Sugishita Kanikadan 1 0,26%
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Andrea Martini 1 0,26%

Andrea Knöpfle 1 0,26%

Andréa do Nascimento Mascarenhas Silva 1 0,26%

Anderson da Costa Armstrong 1 0,26%

Ana Paula Barros Brandão 1 0,26%

Ana Maria Rabelo Gomes 1 0,26%

Ana Maria Gouveia Cavalcanti Aguilar 1 0,26%

Ana Maria D´Ávila Lopes 1 0,26%

Ana Luisa Teixeira de Menezes 1 0,26%

Ana Lúcia Vulfe Nötzold 1 0,26%

Ana Carla dos Santos Bruno 1 0,26%

Ana Angélica Leal Barbosa 1 0,26%

Amélia Vitória de Souza Conrado 1 0,26%

Aline Cristina de Oliveira Abbonizio 1 0,26%

Alexandre Camera Varella 1 0,26%

Alessandro Martins Prado 1 0,26%

Alessandra de Souza Santos 1 0,26%

Aldo Duran Gil 1 0,26%

Alcida Rita Ramos 1 0,26%

Adriano Toledo Paiva 1 0,26%

Adriana Helena de Oliveira Albano 1 0,26%

Adir Casaro Nascimento 1 0,26%

Adilson Junior Ishihara Brito 1 0,26%

Adalberto Luiz Rizzo de Oliveira 1 0,26%

Total 388 100,00%

Nome do Líder Proximidade c
Tema

Qtd.
Grupos Soma

Elias Renato da Silva Januário 3 3 6

Ana Suelly Arruda Câmara
Cabral

2 1
5

3 1

Suzi Oliveira de Lima
2 1

5
3 1

Francisco Edviges Albuquerque
2 1

5
3 1

Stephen Grant Baines
2 1

5
3 1

Wanderleya Nara Goncalves
Costa

1 1
4

3 1

Eduardo Batalha Viveiros de
Castro

1 1
4

3 1
Wbaneide Martins de Andrade 1 1 3
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2 1

Juciene Ricarte Apolinário 1 2 2

Proximidade com o
Tema

N° de
Grupos %

3 103 26,55%

2 111 28,61%

1 174 44,85%

Total 388 100,00%

Ano de
Formação

N° de Grupos por nível de
Proximidade Total

Nível 1 Nível 2 Nível 3

1952 0 1 0 1

1964 0 1 0 1

1967 1 0 0 1

1971 0 0 1 1

1983 1 0 0 1

1986 0 1 1 2

1987 1 0 1 2

1988 0 1 1 2

1989 1 0 0 1

1990 0 1 0 1

1992 1 0 1 2

1993 1 0 1 2

1994 2 1 1 4

1995 2 0 3 5

1996 0 0 1 1

1997 2 1 0 3

1998 1 0 1 2

1999 0 1 1 2

2000 5 3 2 10

2001 4 3 0 7

2002 9 3 0 12

2003 2 1 2 5

2004 6 1 2 9

2005 7 7 0 14

2006 7 3 3 13

2007 10 10 2 22

2008 8 9 4 21
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2009 9 4 2 15

2010 17 11 8 36

2011 8 4 9 21

2012 6 12 4 22

2013 11 6 8 25

2014 8 9 6 23

2015 14 2 12 28

2016 13 9 14 36

2017 15 4 11 30

2018 2 2 1 5
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3.4. Grupos sem proximidade com o tema

Id Instituição Grupo Líder 2° Líder
Área 
Predominante Situação

Ano de 
Formação

2

Universidade 
Federal da 
Grande Dourados

Alimentação & 
Nutrição

Maria Cristina
Corrêa de 
Souza

Andréa 
Pereira 
Vicentini

Ciências da 
Saúde Certificado 2010

12

Instituto Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Espírito Santo

Apicultura, 
Meliponicultura e 
Polinização

Eduardo 
Antonio 
Ferreira

Marcus 
Vinicius 
Sandoval 
Paixão

Ciências 
Agrárias Certificado 2009

14
Universidade de 
Pernambuco

ARGILEA - 
Antropologia, 
Religiosidade, 
Gênero, 
Interculturalidade,
Linguagens e 
Educação Adjair Alves

Jairo 
Nogueira 
Luna

Ciências 
Humanas Certificado 2010

17

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso

Arte, Discurso e 
Prática 
Pedagógica

Elizete 
Beatriz 
Azambuja

Águeda 
Aparecida da 
Cruz Borges

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2003

18

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Arte, Educação e 
Diversidade 
Cultural

Renata 
Wilner

Elton Bruno 
Soares de 
Siqueira

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2017

23

Fundação 
Universidade 
Regional de 
Blumenau

CEMOPE - 
Centro de 
Memória Oral e 
Pesquisa em 
História

Cristina 
Ferreira -

Ciências 
Humanas Certificado 1999

25

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Centro de 
Estudos e 
Pesquisas 
Agrárias e 
Ambientais

Jose Geraldo 
Alberto 
Bertoncini 
Poker

Mirian 
Cláudia 
Lourenção 
Simonetti

Ciências 
Humanas Certificado 1988

27
Universidade de 
Brasília

Centro de 
Estudos em 
Desigualdade e 
Discriminação

Guilherme 
Scotti 
Rodrigues

Evandro 
Charles Piza 
Duarte

Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2012

31

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Centro de 
Estudos Marxistas
em Educação e 
História na 
Amazônia 
(CEMEHIA)

Marilsa 
Miranda de 
Souza

Paulo 
Aparecido 
Dias da Silva

Ciências 
Humanas Certificado 2014

34
Universidade 
Estadual de Goiás

Centro 
interdisciplinar de 
estudos África-
Américas

Maria Idelma 
Vieira 
D'Abadia

Mary Anne 
Vieira Silva

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2004

39

Instituto Nacional 
de Pesquisas da 
Amazônia

Cogumelos da 
Amazônia

Noemia 
Kazue 
Ishikawa

José 
Wellington de
Morais

Ciências 
Biológicas Certificado 2007

40
Universidade de 
Brasília

Coletivo de 
Documentação e 
Pesquisa em 
Dança Eros 
Volúsia - CDPDan

Soraia Maria 
Silva -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2002
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Id Instituição Grupo Líder 2° Líder
Área 
Predominante Situação

Ano de 
Formação

46

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Conservação da 
Natureza da Zona
Costeira

Davis Gruber 
Sansolo -

Ciências 
Humanas Certificado 2014

51

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte

Cultura, 
Identidade e 
Representações 
Simbólicas- Cirs

Juliana 
Goncalves 
Melo

Julie 
Antoinette 
Cavignac

Ciências 
Humanas Certificado 1993

53

Universidade 
Estadual do 
Ceará

Cultura, Saberes 
e Práticas em 
Saúde

Andrea 
Caprara

Kilma 
Wanderley 
Lopes Gomes

Ciências da 
Saúde Certificado 1999

55

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho

Democracia e 
desenvolvimento 
no Brasil (1850-
2014)

Paulo 
Henrique 
Martinez Janes Jorge

Ciências 
Humanas Certificado 2014

61
Universidade 
Federal do Pará

Dinâmica Agrária 
e 
Desenvolvimento 
Sustentável na 
Amazônia - 
DADESA

Francisco de 
Assis Costa

Danilo Araújo 
Fernandes

Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2000

63

Universidade 
Federal do 
Amapá

Dinâmicas 
Territoriais da 
Amazônia 
(DITAMA)

Rosana 
Torrinha Silva
de Farias

Ricardo 
Angelo 
Pereira de 
Lima

Ciências 
Humanas Certificado 2015

66
Universidade 
Federal de Viçosa

Direitos Humanos
e Meio Ambiente

Edson 
Ferreira de 
Carvalho -

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2016

68
Universidade do 
Estado da Bahia

Direitos 
Humanos, 
Envelhecimento e
Violências

Sheila Marta 
Carregosa 
Rocha -

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2017

69

Instituto Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do 
Pará

Diversidade 
Étnico-racial, 
Saberes 
Tradicionais e 
Educação na 
Amazônia

Débora 
Aquino 
Nunes

Julianna Kelly
Paulino 
Bezerra de 
Azevêdo Outra Certificado 2017

70

Universidade 
Federal do Sul e 
Sudeste do Pará

Diversidade, 
identidade e 
território

Luiza de 
Nazare 
Mastop de 
Lima -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2016

72
Universidade de 
São Paulo

Ecologia Evolutiva
e 
Comportamental

Vera Lucia 
Imperatriz-
Fonseca

Astrid de 
Matos 
Peixoto 
Kleinert

Ciências 
Biológicas Certificado 2016

77

Instituto Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do Rio
Grande do Sul

EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA E 
EDUCAÇÃO

Neila de 
Toledo e 
Toledo -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2013

81

Universidade 
Federal Rural do 
Rio de Janeiro

Educação, Ensino
e Aprendizagem 
da Matemática

Eulina 
Coutinho 
Silva do 
Nascimento

Pedro Carlos 
Pereira

Ciências 
Exatas e da 
Terra Excluído 2010

83 Instituto Federal 
de Educação, 

Educação, 
Experiências 

Letícia 
Schneider 

- Ciências 
Humanas

Certificado 2014
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Ciência e 
Tecnologia do Rio
Grande do Sul

Docentes e 
Direitos Humanos Ferreira

86
Instituto Federal 
do Maranhão

Ensino de Física 
e Astronomia

Rivelino 
Cunha Vilela -

Ciências 
Exatas e da 
Terra Certificado 2015

97

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul

Estudos clínicos e
epidemiológicos 
sobre doenças 
infecciosas e 
parasitárias em 
Mato Grosso do 
Sul

Rivaldo 
Venâncio da 
Cunha

Anamaria 
Mello Miranda
Paniago

Ciências da 
Saúde Certificado 2002

98

Universidade 
Federal de 
Campina Grande Estudos Culturais

Joao Marcos 
Leitao Santos

Marinalva 
Vilar de Lima

Ciências 
Humanas Certificado 2005

102

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Estudos do 
Português Falado 
no Amazonas e 
de Línguas 
Amerindias

Maria Luiza 
de Carvalho 
Cruz-Cardoso

Raynice 
Geraldine 
Pereira da 
Silva

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2011

104
Universidade 
Federal do Pará

Estudos 
funcionais-
descritivos de 
línguas 
minoritárias

Marília de 
Nazaré de 
Oliveira 
Ferreira -

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2013

108

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho Etnobotânica

Lin Chau 
Ming

Maria 
Christina de 
Mello 
Amorozo

Ciências 
Agrárias

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2002

109

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Etnobotânica e 
Etnoecologia 
Nordestina

Ulysses 
Paulino de 
Albuquerque

Laise de 
Holanda 
Cavalcanti 
Andrade

Ciências 
Biológicas Certificado 1985

117

Fundação 
Universidade 
Regional de 
Blumenau

Filosofia e 
Educação 
-Educogitans

Adolfo Ramos
Lamar

Antonio Jose 
Muller

Ciências 
Humanas Certificado 2000

120

Instituto Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do Rio
Grande do Sul

Formação de 
Professores

Maria 
Augusta 
Martiarena de
Oliveira

Elisa 
Daminelli

Ciências 
Humanas Certificado 2010

122

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Formação do(a) 
Educador(a) no 
Contexto 
Amazônico

Cláudio 
Gomes da 
Victória -

Ciências 
Humanas Certificado 1999

130

Universidade 
Estadual de 
Maringá

GEDUEM - Grupo
de Estudos em 
Análise do 
Discurso da UEM

Ismara Eliane
Vidal de 
Souza Tasso -

Lingüística, 
Letras e Artes

Em 
preenchimen
to 2007

133

Universidade da 
Integração 
Internacional da 
Lusofonia Afro-
Brasileira

GELCLA - Grupo 
de Estudos de 
Línguas em 
Contato e Línguas
Africanas

Shirley 
Freitas Sousa

Eduardo 
Ferreira dos 
Santos

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2017

139 Universidade Genética do André de Geison Souza Ciências Certificado 1999
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Federal de Santa 
Catarina Comportamento Avila Ramos Izídio Humanas

143
Universidade 
Federal da Bahia

GeografAR - A 
Geografia dos 
Assentamentos 
na Área Rural

Guiomar Inez 
Germani

Gilca Garcia 
de Oliveira

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimen
to 1996

144

Universidade 
Federal do 
Amapá

Geografia do 
Amapá e Gestão 
de Áreas 
Protegidas

Daguinete 
Maria Chaves
Brito -

Ciências 
Humanas Certificado 2012

149
Universidade 
Federal do Pará

GEPEAM - Grupo
de Estudo e 
Pesquisa da 
Escravidão e 
Abolicionismo na 
Amazônia

Luiz Carlos 
Laurindo 
Junior

José Maia 
Bezerra Neto

Ciências 
Humanas Certificado 2013

150
Instituto Federal 
de Mato Grosso

GEPEF: Grupo de
Pesquisa em 
Estudos Étnico-
Raciais e de 
Fronteira

Maristela 
Abadia 
Guimaraes

Willian Silva 
de Paula

Ciências 
Humanas Certificado 2012

151

Universidade 
Estadual de Mato 
Grosso do Sul

GEPEGEDI - 
Grupo de Estudos
e Pesquisas em 
Educação, 
Gênero e 
Diversidade.

Fernando 
Luís Oliveira 
Athayde Paes

Ademilson 
Batista Paes

Ciências 
Humanas Certificado 2014

153

Universidade 
Federal de Ouro 
Preto

GHisemahcc-
História da 
Educação 
Matemática: 
aspectos 
históricos, 
curriculares e 
culturais Milton Rosa

Marger da 
Conceição 
Ventura 
Viana

Ciências 
Humanas Certificado 2008

157

Centro 
Universitário 
Adventista de São
Paulo

GPEDE Grupo de
pesquisa em 
educação e 
diversidade étnica

Elder 
Hosokawa

Germana 
Ponce de 
Leon Ramírez

Ciências 
Humanas Certificado 2010

158
Instituto Federal 
de Pernambuco

GPEG - GRUPO 
DE PESQUISA E 
ESTUDOS 
GEOGRÁFICOS

Wedmo 
Teixeira Rosa

Adauto 
Gomes 
Barbosa

Ciências 
Humanas Certificado 2011

161
Universidade de 
São Paulo

Grupo de 
Antropologia 
Visual

Sylvia Caiuby
Novaes

Rose Satiko 
Gitirana Hikiji

Ciências 
Humanas Certificado 1991

162
Universidade 
Federal do Pará

Grupo de 
Arqueologia 
Histórica 
Amazônida - 
GAHiA

Diogo 
Menezes 
Costa -

Ciências 
Humanas Certificado 2013

166
Universidade 
Federal do Pará

Grupo de Estudo 
de Peixes do 
Entremarés - 
GEPE

Raphael 
Mariano 
Macieira

Tommaso 
Giarrizzo

Ciências 
Biológicas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2013

177 Universidade 
Federal do Pará

Grupo de Estudos
Aruák

Marília 
Fernanda 
Pereira de 

Sidney da 
Silva 
Facundes

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado 2013
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Freitas

178
Universidade de 
Brasília

Grupo de Estudos
Comparados 
México, Caribe, 
América Central e
Brasil (MeCACB)

Martin Leon 
Jacques 
Ibanez de 
Novion

Rebecca 
Forattini 
Altino 
Machado 
Lemos Igreja

Ciências 
Humanas Certificado 2014

180
Universidade do 
Estado do Pará

Grupo de Estudos
de Agravos em 
Populações 
Tradicionais da 
Amazônia - 
GEAPA

Ivaneide Leal 
Ataide 
Rodrigues

Laura Maria 
Vidal 
Nogueira

Ciências da 
Saúde Certificado 2014

181
Universidade de 
São Paulo

Grupo de Estudos
de Direitos 
Intelectuais

Silmara Juny 
de Abreu 
Chinellato

Guilherme 
Capinzaiki 
Carboni

Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2016

196
Universidade 
Regional do Cariri

Grupo de Estudos
e Pesquisas em 
Educação Infantil 
- GEEDI

Edivone 
Meire Oliveira -

Ciências 
Humanas Certificado 2011

199

Universidade 
Estadual de 
Londrina

GRUPO DE 
ESTUDOS E 
PESQUISAS EM 
ENSINO DE 
GEOGRAFIA E 
EM 
MULTICULTURA
LISMO

Ricardo 
Lopes 
Fonseca -

Ciências 
Humanas Certificado 2017

221

Universidade 
Federal de São 
Paulo

Grupo de Estudos
sobre Mediação e
Alteridade

Melvina Afra 
Mendes de 
Araújo -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2010

235

Instituto Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia de 
Mato Grosso do 
Sul

Grupo de 
Pesquisa 
Educação 
Profissional, 
Inovação & 
Interdisciplinarida
de

Carmem 
Sílvia 
Moretzsohn 
Rocha - Outra Certificado 2016

246 Colégio Pedro II

Grupo de 
Pesquisa 
FormAÇÃO

Glória de 
Melo Tonacio -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2014

247
Universidade 
Federal do Acre

Grupo de 
Pesquisa Gaia - 
GPG

Valdir de 
Oliveira 
Calixto

Marcos 
Antonio 
Cavalcante 
Vitorino

Ciências 
Humanas Certificado 2008

260
Universidade 
Federal de Itajubá

GRUPO 
INTERDISCIPLIN
AR DE 
PROCESSOS 
FORMATIVOS

Flavia Sueli 
Fabiani 
Marcatto

Andreia 
Arantes 
Borges

Ciências 
Humanas Certificado 2015

261 Pontifícia 
Universidade 
Católica de Minas
Gerais

Grupo 
Internacional de 
Estudos sobre 
Direitos Humanos

Bruno 
Wanderley 
Junior

- Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 

2016
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Essenciais 12 meses

262
Universidade 
Federal do Pará

Grupo 
Multidisciplinar de
Pesquisas 
Biológicas da 
Amazônia 
Oriental

Francisco 
Plácido 
Magalhães 
Oliveira

Hermes 
Fonseca de 
Medeiros

Ciências 
Biológicas Certificado 2006

265

Universidade 
Católica Dom 
Bosco

Grupos de 
Criança: 
Identidade, 
Avaliação e 
Psicoterapias Sonia Grubits

Jose Angel 
Vera Noriega

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2002

266

Universidade 
Estadual de 
Roraima GTENS/MAT

Rossiter 
Ambrósio dos
Santos -

Ciências 
Exatas e da 
Terra

Em 
preenchimen
to 2017

267
Universidade de 
São Paulo

HABIS - Grupo de
Pesquisa em 
Habitação e 
Sustentabilidade

João Marcos 
de Almeida 
Lopes Akemi Ino

Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Em 
preenchimen
to 1993

271
Universidade do 
Estado da Bahia

História da 
América 
Portuguesa

Suzana Maria
de Sousa 
Santos 
Severs

Eduardo Jose
Santos 
Borges

Ciências 
Humanas Certificado 2012

274
Museu Paraense 
Emílio Goeldi

História das 
Ciências na 
Amazônia

Júlio Cesar 
Schweickardt

Nelson 
Rodrigues 
Sanjad

Ciências 
Humanas Certificado 2010

277

Universidade 
Federal do 
Amapá

História, 
Antropologia e 
Ensino de História
em fronteiras

Giovani José 
da Silva

Stephen 
Grant Baines

Ciências 
Humanas Certificado 2013

287

Universidade 
Federal do Estado
do Rio de Janeiro

Infância, 
Tradições 
Ancestrais e 
Cultura Ambiental Lea Tiriba -

Ciências 
Humanas Certificado 2011

289

Universidade 
Federal do 
Pampa

Integração e 
Conflitos em 
Regiões de 
Fronteira

Daniela 
Vanila 
Nakalski 
Benetti

Victor Hugo 
Veppo 
Burgardt

Ciências 
Humanas Certificado 2010

291 Faculdade EST
Interculturalidade 
na América Latina

Selenir 
Correa 
Gonçalves 
kronbauer

Roberto 
Ervino 
Zwetsch

Ciências 
Humanas Certificado 2012

294

Universidade 
Federal de São 
João Del-Rei

Kerameikos - 
Laboratório de 
Pesquisas em 
Cerâmica Artística

Cristiano 
Lima Sales

Luciana 
Beatriz 
Chagas

Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2012

296

Universidade 
Federal de 
Rondônia

Laboratório 
Amazônico de 
Estudos em 
América Latina

Patricia Mara 
Cabral de 
Vasconcellos

Estevao 
Rafael 
Fernandes

Ciências 
Humanas Certificado 2015

298
Universidade 
Federal do Acre

Laboratório de 
Antropologia e 
Florestas - 
AFLORA

Marcos de 
Almeida 
Matos

Mariana 
Ciavatta 
Pantoja 
Franco

Ciências 
Humanas Certificado 2007

302 Universidade 
Estadual do 

Laboratório de 
Arqueologia e 

Joaquim 
Perfeito da 

Jose Luis 
Caetano da 

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-

2006
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Sudoeste da 
Bahia Etnologia LAE Silva Silva

atualizado 
há mais de 
12 meses

306

Universidade 
Federal 
Fluminense

LABORATÓRIO 
DE ESTUDOS DE
MOVIMENTOS 
SOCIAIS E 
TERRITORIALID
ADES (LEMTO)

Carlos Walter
Porto-
Gonçalves

Paulo 
Roberto 
Raposo 
Alentejano

Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2002

307

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais

Laboratório de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Ensino de História
- Labepeh/UFMG

Miriam 
Hermeto de 
Sá Motta

Eliezer 
Raimundo de 
Sousa Costa

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2012

311

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

Laboratório de 
Imunobiologia e 
Imunogenética

Jose Artur 
Bogo Chies

Tiago Degani 
Veit

Ciências 
Biológicas Certificado 2005

313

Universidade 
Federal de São 
Paulo

Laboratório de 
Investigação em 
Migração, Nação 
e Fronteira 
(LIMINAR)

Nilton Cezar 
Pereira Pinto

José 
Lindomar 
Coelho 
Albuquerque

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimen
to 2007

321
Universidade de 
Brasília

Laboratório de 
Sociologia Não-
Exemplar

Marcelo 
Carvalho 
Rosa -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2009

327
Universidade 
Federal do Pará

Latim instrumental
aplicado à 
pesquisa histórica

Karl Heinz 
Arenz -

Ciências 
Humanas Certificado 2009

329

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso

LEIA. Laboratório 
de Estudos 
Ibéricos e 
Americanos

Anderson 
Roberti dos 
Reis -

Ciências 
Humanas Certificado 2014

348

Instituto Federal 
de Educação 
Ciência e 
Tecnologia de 
Rondônia

Manejo, 
Processamento e 
beneficiamento de
propágulo e 
plantas de 
essências 
florestais da 
Amazônia

Maria 
Elessandra 
Rodrigues 
Araújo

Andreza 
Pereira 
Mendonça

Ciências 
Agrárias Certificado 2010

350
Universidade de 
Brasília

Maré - Núcleo de 
Estudos em 
Cultura Jurídica e 
Atlântico Negro

Evandro 
Charles Piza 
Duarte -

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2015

356

Universidade 
Federal do 
Amapá

Microbiologia 
Ambiental e 
Aplicada da 
Amazônia

Flávio 
Henrique 
Ferreira 
Barbosa

Silvia Maria 
Mathes 
Faustino

Ciências 
Biológicas Certificado 2010

357
Universidade 
Federal de Lavras

Microbiologia 
Aplicada

Disney 
Ribeiro Dias

Rosane 
Freitas 
Schwan

Ciências 
Biológicas Certificado 1996

359

Universidade 
Federal de 
Uberlândia

Mobilidades, 
vinculos sociais e 
territorio - 
MOVITE

Claudelir 
Corrêa 
Clemente -

Ciências 
Humanas Certificado 2010

364 Universidade Movimentos Maria Luiz Augusto Ciências Em 1993
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Federal de Mato 
Grosso

Sociais e 
Educação

Aparecida 
Rezende Passos Humanas

preenchimen
to

369
Universidade 
Federal da Bahia

MUSA-Programa 
de Estudos em 
Gênero e Saúde

Estela Maria 
Motta Lima 
Leão de 
Aquino

Greice Maria 
de Souza 
Menezes

Ciências da 
Saúde Certificado 1990

371
Universidade de 
São Paulo

NADIR - Núcleo 
de Antropologia 
do Direito

Carmen Silvia
Fullin

Ana Lúcia 
Pastore 
Schritzmeyer

Ciências 
Humanas Certificado 2008

380

Faculdade de 
Medicina de São 
José do Rio Preto

NEMOREGES : 
Núcleo de 
Estudos sobre 
morbidade 
referida e Gestão 
e Educação em 
Saúde

Zaida Aurora 
Sperli 
Geraldes 
Soler

Maria De 
Lourdes 
Sperli 
Geraldes 
Santos

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2007

381
Universidade 
Federal do Cariri

Nepam - Núcleo 
de Estudos do 
Pensamento 
Antigo e Medieval

Camila do 
Espírito Santo
Prado de 
Oliveira

Francisca 
Andréa Brito 
Furtado

Ciências 
Humanas Certificado 2014

382

Universidade 
Federal de 
Pernambuco

NEPE - Núcleo de
Estudos e 
Pesquisas sobre 
Etnicidade

Renato 
Monteiro 
Athias

Vânia Rocha 
Fialho de 
Paiva e 
Souza

Ciências 
Humanas Certificado 1999

383

Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro NEPEC em Rede

Zeny 
Rosendahl -

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2007

384

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

NESAN - Núcleo 
de Estudos em 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional Irio Luiz Conti

Gabriela 
Peixoto 
Coelho de 
Souza

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2010

389

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul

Núcleo de 
Antropologia 
Visual - 
NAVISUAL

Cornelia 
Eckert

Rumi Regina 
Kubo

Ciências 
Humanas Certificado 1989

390

Universidade 
Federal de 
Alagoas

Núcleo de Ensino 
e Pesquisa 
Arqueológico

Scott Joseph 
Allen -

Ciências 
Humanas Certificado 2003

398

Universidade 
Federal do 
Paraná

Núcleo de 
Estudos Afro-
Brasileiros NEAB-
UFPR

Carolina dos 
Anjos de 
Borba

Paulo Vinicius
Baptista da 
Silva

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimen
to 2010

409

Instituto Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do Rio
Grande do Norte

NÚCLEO DE 
ESTUDOS E 
PESQUISAS EM 
AGROECOLOGIA
E ABELHAS NA 
CAATINGA - 
NEPAC

Ivan de 
Oliveira Lima 
Junior

Michelle de 
Oliveira 
Guimarães-
Brasil

Ciências 
Agrárias Certificado 2012

411 Universidade 
Federal de Minas 
Gerais

Núcleo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Educação, 
História, Letras e 
Artes: Diversidade
Sociocultural, 

Vanda Lúcia 
Praxedes

Aracy Alves 
Martins

Ciências 
Humanas

Certificado 2015
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Relações Étnico-
raciais em Países 
de Língua 
Portuguesa - 
NEPEHLA

416

Instituto Federal 
de Educação 
Ciência e 
Tecnologia do 
Norte de Minas 
Gerais

Núcleo de 
Estudos Em 
Agroecologia - 
NEA Minas 
d'água - 
Extrativismo

Tatiana Tozzi 
Martins 
Souza 
Rodrigues -

Ciências 
Agrárias

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2014

419

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Núcleo de 
Estudos em 
Saúde das 
Populações 
Amazônicas - 
NESPA

Abel Santiago
Muri Gama

Josemar 
Gurgel da 
Costa

Ciências da 
Saúde

Em 
preenchimen
to 2007

427

Centro 
Universitário de 
Mineiros

Núcleo de 
Estudos, 
Pesquisa e 
Extensão 
Multidisciplinar

Eleno 
Marques de 
Araújo

Marcelo 
Máximo 
Purificação

Ciências 
Humanas Certificado 2014

435

Universidade 
Federal de Mato 
Grosso do Sul

Núcleo de 
Pesquisas em 
Conflitualidade, 
Conflitos 
Socioambientais, 
Violências,Control
e social, política 
criminal e tutela 
jurídica 
constitucional-
penal de bens 
jurídicos 
individuais e 
supraindividuais

Cláudio 
Ribeiro Lopes

Luiz Renato 
Telles 
Otaviano

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2009

436
Universidade de 
Passo Fundo

NÚCLEO DE 
PRÉ-HISTÓRIA E
ARQUEOLOGIA 
(NuPHA)

Luiz Carlos 
Tau Golin

Fabricio José 
Nazzari 
Vicroski

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2011

437
Instituto Federal 
do Acre

Núcleo 
Interdisciplinar de 
Estudos e 
Pesquisa em 
Trabalho, 
Educação e 
Políticas 
Educacionais -

José Júlio 
César do 
Nascimento 
Araújo

Marcondes 
de Lima 
Nicacio

Ciências 
Humanas Certificado 2016

439

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Núcleo 
Observatório de 
Custos e 
Economia da 
Saúde ¿ NOCES

Tristão 
Socrates 
Baptista 
Cavalcante

Armando 
Araújo de 
Souza Júnior

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2015

442

Universidade 
Federal de 
Alagoas NUPEAH

Aruã Silva de 
Lima

Flávio 
Augusto de 
Aguiar 
Moraes

Ciências 
Humanas Certificado 2013

444 Universidade 
Estadual de Mato 

NUPESDD - 
Núcleo de 

Antonio 
Carlos 

- Lingüística, 
Letras e Artes

Certificado 2007
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Grosso do Sul

Pesquisa e 
Estudos 
Sociolinguísticos, 
Dialetológicos e 
Discursivos

Santana de 
Souza

447

Universidade 
Federal da 
Grande Dourados Nutrição Social

Angélica 
Margarete 
Magalhães -

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2013

451

Universidade 
Estadual de 
Londrina

Observatório da 
Questão Agrária 
no Paraná

Marcelo 
Barreto

Eliane 
Tomiasi 
Paulino

Ciências 
Humanas Certificado 2013

452

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Observatório de 
ensino de línguas

Leonard 
Christy Souza
Costa

Wagner 
Barros 
Teixeira

Lingüística, 
Letras e Artes Certificado 2015

453
Instituto Federal 
da Bahia

OBSERVATÓRIO
MILTON SANTOS
NO EXTREMO 
SUL DA BAHIA

Sebastião 
Pinheiro 
Gonçalves de
Cerqueira 
Neto

Leonardo 
Thompson da
Silva

Ciências 
Humanas Certificado 2011

455

Universidade 
Estadual do Norte
Fluminense Darcy
Ribeiro

Officina de 
Estudos do 
Patrimônio 
Cultural

Simonne 
Teixeira -

Ciências 
Humanas Certificado 2004

462

Universidade 
Estadual de Mato 
Grosso do Sul

Pensamento 
social e 
processos 
históricos

Célia Maria 
Foster

Fabricio 
Antonio 
Deffacci

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2012

466

Universidade 
Estadual de 
Londrina

Pesquisa, 
Desenvolvimento 
e Avaliação de 
Formulações 
Dermocosméticas

Audrey 
Alesandra 
Stinghen 
Garcia Lonni -

Ciências da 
Saúde Certificado 2013

467

Universidade 
Federal do 
Amazonas

Pesquisas em 
Nutrição na 
Saúde de Indiví-
duos e Grupos 
(PeNSIG)

Marcelo 
Rodrigues 
Marques

Gustavo 
Bernardes 
Fanaro

Ciências da 
Saúde Certificado 2017

472

Fundação 
Hospital Adriano 
Jorge

Política da Saúde,
política 
indigenista 
Serviço Social e 
Cidadania

Rosiane 
Pinheiro 
Palheta -

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2008

482

Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro

Programa de 
Estudos de 
Gênero, Geração 
e Etnia: 
demandas sociais
e políticas 
públicas - 
PEGGE/SR3/FSS
/UERJ

Dayse de 
Paula 
Marques da 
Silva -

Ciências 
Sociais 
Aplicadas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 1998

489 Universidade de 
São Paulo

Rede das 
Américas e 
Caribe para 
Tolerância e 
Solidariedade 

Alberto do 
Amaral Junior

Roseli 
Fischmann

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses

1997
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494

Universidade 
Federal do 
Pampa

Relações de 
Fronteira: história,
política e cultura 
na tríplice 
fronteira Brasil, 
Argentina e 
Uruguai

Ronaldo 
Bernardino 
Colvero -

Ciências 
Humanas Certificado 2010

501

Universidade 
Estadual de 
Londrina

Sociabilidades e 
as dimensões do 
simbólico: cultura,
educação, saúde 
e religiosidades Fabio Lanza

Claudia 
Neves da 
Silva

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2014

504

Universidade do 
Estado do 
Amazonas

Sociedade, Meio 
Ambiente, Cultura
e Ensino das 
Ciências na 
Região do Baixo 
Amazonas

Joao D 
Anuzio 
Menezes de 
Azevedo 
Filho -

Ciências 
Humanas Certificado 2006

506
Universidade de 
Brasília

Sociobiodiversida
de e 
Desenvolvimento 
Rural Sustentável

Mônica 
Celeida 
Rabelo 
Nogueira

Janaina 
Deane de 
Abreu Sa 
Diniz

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimen
to 2013

509

Universidade do 
Estado de Mato 
Grosso

TEDEPES - 
Teoria do Direito, 
Educação Popular
e Economia 
Solidária

Antonio 
Armando 
Ulian do Lago
Albuquerque -

Ciências 
Sociais 
Aplicadas Certificado 2008

510
Universidade de 
São Paulo

Telemedicina, 
Tecnologias 
Educacionais e 
eHealth

György 
Miklós Böhm

Chao Lung 
Wen

Ciências da 
Saúde Certificado 2012

513

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais

TERRA & 
SOCIEDADE - 
Núcleo de 
Estudos em 
Geografia Agrária,
Agricultura 
Familiar e Cultura 
Camponesa

Jose Antonio 
Souza de 
Deus

Maria 
Aparecida 
dos Santos 
Tubaldini

Ciências 
Humanas

Em 
preenchimen
to 2007

514
Fundação 
Oswaldo Cruz

Território, 
Ambiente, Saúde 
e 
Sustentabilidade

Marcilio 
Sandro de 
Medeiros

Flor Ernestina
Martinez 
Espinosa

Ciências da 
Saúde

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2012

518

Universidade 
Federal 
Fluminense

Todas as Artes | 
Todos os Nomes. 
Pesquisas sobre 
Arte na 
Contemporaneida
de

Lígia Maria 
de Souza 
Dabul

Paula Maria 
Guerra 
Tavares

Ciências 
Humanas Certificado 2018

522
Universidade do 
Estado da Bahia

Ubuntu- 
Educação 
Contextualizada 
Aplicada à 
Produção de 
Material Didático.

Kárpio Márcio
de Siqueira

Mônica Maria 
Vieira Lima 
Barbosa

Ciências 
Humanas

Certificado - 
Não-
atualizado 
há mais de 
12 meses 2015
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2 UFGD Reitoria
Vila 
Progresso MS 79825070 -22,2176 -54,8167

12 IFES

Instituto 
Federal do 
Espírito Santo
- Campus 
Santa Teresa

São João de 
Petrópolis 
(Santa 
Teresa) ES 29660000 -19,9719126

-
44,188275299

9999

14 UFPE - São José PE 55294902 -8,887641 -36,4945831

17 UFMT

Conselho de 
Ensino e 
Pesquisa

Barra do 
Garças MT 78600000

-
15,860702177

0571

-
47,920625209

8083

18 UFPE

Pró-Reitoria 
de Pesquisa e
Pós-
Graduação Recife PE 50670901 -8,041704

-
34,936298599

9999

23 FURB - Blumenau SC 89012900 -26,9079604

-
49,073779599

9999

25 UNESP

Faculdade de 
Filosofia e 
Ciências - 
Campus de 
Marília Marília SP 17525900 -22,235687

-
49,970443999

9999

27 UNB - Brasília DF 70910900

-
15,759587492

0069

-
47,872023582

4584

31 UNIR -
Rolim de 
Moura RO 76940000 -11,7064874 -61,774384

34 UEG - Anápolis GO 75110390

-
15,860640899

8012

-
47,924616336

8225

39 INPA

Coordenação 
de 
Biodiversidad
e Manaus AM 69067375 -3,103105

-
59,997682999

9999

40 UNB

Departamento
de Artes 
Cênicas Brasília DF 70686820

-
15,766399318

5207

-
47,871248424

0531

46 UNESP

Campus do 
Litoral 
Paulista - 
Unidade São 
Vicente São Paulo Sp 4020000 -23,5914819

-
46,637349299

9999

51 UFRN

Centro de 
Ciências 
Humanas 
Letras e Artes Natal RN 59078970 -5,8486753 -35,2024819

53 UECE

Centro de 
Ciências da 
Saúde Fortaleza CE 60714903 -3,7920165 -38,5506652

55 UNESP
Departamento
de História Assis SP 19806900 -22,6601929 -50,4415053

61 UFPA - Belém PA 66075900 -1,4673717 -48,4624853

63 UNIFAP Reitoria Macapá AP 68903419 -0,0115572 -51,0890342

66 UFV Departamento Viçosa MG 36570000 -20,7511245 -42,869808
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de Direito

68 UNEB

Centro de 
Pesquisas e 
Desenvolvime
nto Valença BA 45400000 -13,3511431

-
39,059313499

9999

69 IFPA

Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia do
Pará - 
Campus 
Belém Parauapebas PA 68515000

-
6,0708335999

9999

-
49,902993199

9999

70 UNIFESSPA - Marabá PA 68507590 -5,3791759

-
49,144237999

9999

72 UEL

Departamento
de Biologia 
Animal e 
Vegetal Londrina PR 86057970 -23,3208688

-
51,198266999

9999

77 IFRS

IFRS - 
Campus 
Sertão Sertão RS 99170000 -27,9859079 -52,2575328

81 UFRRJ

Departamento
de 
Matemática Seropédica RJ 23897000 -22,7660515

-
43,685481499

9999

83 IFRS

IFRS - 
Campus 
Bento 
Gonçalves

Bento 
Gonçalves RS 95700000 -29,1645583

-
51,522898299

9999

86 IFMA

Instituto 
Federal do 
Maranhão - 
Campus 
Imperatriz Imperatriz MA 65919050 -5,4958448 -47,4962092

97 UFMS -
Campo 
Grande MS 79080190 -20,4984401

-
54,616854999

9999

98 UFCG -
Campina 
Grande PB 58429900

-
7,2204223999

9999

-
35,908397499

9999

102 UFAM

Departamento
de Literatura 
Portuguesa Manaus AM 69077000 -3,1095695

-
59,981148399

9999

104 UFPA

Departamento
de Língua e 
Literatura 
Vernáculas Belém PA 66075010 -1,4614357

-
48,466889199

9999

108 UNESP

Departamento
de 
Horticultura Botucatu SP 18610037 -22,8501732

-
48,442468099

9999

109 UFPE
Departamento
de Botânica Recife PE 50670901 -8,0452684

-
34,941014999

9999

117 FURB

Centro de 
Ciências da 
Educação Blumenau SC 89012900 -26,908833

-
49,076029299

9999
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120 IFRS

IFRS - 
Campus 
Osório Osório RS 95520000 -29,9046523

-
50,259438899

9999

122 UFAM
Faculdade de 
Educação Manaus AM 69077000 -3,1095695

-
59,981148399

9999

130 UEM

Centro de 
Ciências 
Humanas 
Letras e Artes Maringá PR 87020900 -23,4152643

-
51,929909899

9999

133 UNILAB

Universidade 
da Integração 
Internacional 
da Lusofonia 
Afro-Brasileira
- UNILAB

São Francisco
do Conde BA 43900000 -12,6187909 -38,6789542

139 UFSC

Departamento
de Biologia 
Celular, 
Embriologia e 
Genética Florianópolis SC 88040900 -27,585779 -48,523951

143 UFBA
Departamento
de Geografia Salvador BA 40170115 -13,0059755 -38,5097308

144 UNIFAP - Macapá AP 68903419 0,0036285

-
51,090613399

9999

149 UFPA
Laboratório de
História Belém PA 66075110

-
1,4739391600

7337

-
48,457005321

9795

150 IFMT - Cuiabá MT 78043400 -15,2332271 -59,328245

151 UEMS

Conselho de 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão Paranaíba MS 79500000 -19,6771126

-
51,199186899

9999

153 UFOP

Instituto de 
Ciências 
Exatas e 
Biológicas Ouro Preto MG 35400000 -20,3855743

-
43,503577699

9999

157 UNASP -
Engenheiro 
Coelho SP 13165000 -22,4893927

-
47,213021499

9999

158 IFPE - Recife PE 50740540 -8,049515

-
34,950396899

9999

161 USP

Departamento
de 
Antropologia São Paulo SP 5508060 -23,5651147 -46,7418761

162 UFPA - Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

166 UFPA - Belém PA 6075110 -1,4667669 -48,4576425

177 UFPA - Belém PA 66077700 -1,4548326 -48,4464845

178 UNB Centro de 
Pesquisa e 
Pós-
Graduação 
sobre a 
América 

Brasília DF 70910900 -15,7634499 -
47,891031899

9999
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Latina e o 
Caribe

180 UEPA - Belém PA 66023630 -1,4565928 -48,4924555

181 USP
Faculdade de 
Direito São Paulo SP 1005010 -23,5496622 -46,6363786

196 URCA - Crato CE 63105000

-
7,2393391999

9999 -39,4178572

199 UEL

Departamento
de 
Geociências Londrina PR 86055900 -23,3141222 -51,2143739

221 UNIFESP
Campus 
Guarulhos Guarulhos SP 07252312 -23,4680526

-
46,519873399

9999

235 IFMS - Dourados MS 79833520 -22,2256151 -54,7596274

246 CP II -
Rio de 
Janeiro RJ 20921903 -22,8957676 -43,2267557

247 UFAC - Rio Branco AC 69914314 -9,9475004

-
67,830152399

9999

260 UNIFEI - Itajubá MG 37500095 -22,4208345

-
45,460401199

9999

261 PUC Minas

Faculdade 
Mineira de 
Direito da 
PUC Minas

Belo 
Horizonte MG 31980110 -19,8589925 -43,919418

262 UFPA - Altamira PA 68372040 -3,2235026 -52,2190301

265 UCDB Reitoria
Campo 
Grande MS 79002231 -20,4551465 -54,612612

266 UERR - Boa Vista RR 69306530 2,8339626

-
60,659810499

9999

267 USP

Instituto de 
Arquitetura e 
Urbanismo da
USP/São 
Carlos São Carlos SP 13566590 -22,00482 -47,8892404

271 UNEB -
Santo Antônio
de Jesus BA 44571001 -12,9617581

-
39,260926199

9999

274 MPEG - Belém PA 66040170 -1,4508374 -48,4701852

277 UNIFAP - Macapá AP 68903419 0,0036285

-
51,090613399

9999

287 UNIRIO
Departamento
de Didática

Rio de 
Janeiro RJ 22290240 -22,9517643 -43,1743733

289 UNIPAMPA -
Santana do 
Livramento RS 97573590

-
30,883382599

9999

-
55,545517099

9999

291 EST - São Leopoldo RS 93030220 -29,7778524

-
51,140244899

9999
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294 UFSJ
Reitoria da 
UFSJ

São João Del 
Rei MG 36301360

-
20,528647047

6956

-
43,461914062

5

296 UNIR - Porto Velho RO 76801059

-
8,8343979492

1516

-
63,938561528

9211

298 UFAC

Departamento
de Filosofia e 
Ciências 
Sociais Rio Branco AC 69920193 -9,9247278 -67,8342751

302 UESB

Faculdade de 
Formação de 
Professores 
de Vitória da 
Conquista

Vitória da 
Conquista BA 45031300 -14,8599806 -40,8206283

306 UFF
Departamento
de Geografia Niterói RJ 24210346 -22,9015959

-
43,133656299

9999

307 UFMG

Departamento
de Métodos e 
Técnicas de 
Ensino

Belo 
Horizonte MG 31270901 -19,8559785

-
43,955598699

9999

311 UFRGS
Departamento
de Genética Porto Alegre RS 91501970 -30,0686373 -51,120404

313 UNIFESP
Campus 
Guarulhos Guarulhos SP 07252312 -23,4404722 -46,4075672

321 UnB - Brasília DF 70910900 -15,7827317

-
47,899085099

9999

327 UFPA
Departamento
de História Belém PA 66075110 -1,4667669 -48,4576425

329 UFMT

Instituto de 
Ciencias 
Humanas e 
Sociais Cuiabá MT 78060900 -15,5939874 -56,0723893

348 IFRO - Ji-Paraná RO 76900730 -10,8762806 -61,9667537

350 UnB

Faculdade de 
Direito da 
Universidade 
de Brasília Brasília DF 70910900

-
15,759802714

8044

-
47,871927022

9339

356 UNIFAP - Macapá AP 68903419 -0,0232028

-
51,080492499

9999

357 UFLA
Departamento
de Biologia Lavras MG 37200000 -21,2484875

-
45,001374699

9999

359 UFU - Uberlândia MG 38400902 -18,9281659 -48,2510067

364 UFMT

Coordenação 
de Programas
de Pós-
Graduação 
em Educação Cuiabá MT 78060900 -15,5939874 -56,0723893

369 UFBA

Instituto de 
Saúde 
Coletiva Salvador BA 40110040 -12,9947874

-
38,524210199

9999

Página 232 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Sigla - 
Instituição Unidade Município UF CEP Latitude Longitude

371 USP

Departamento
de 
Antropologia São Paulo SP 05508010 -23,5609534

-
46,734461099

9999

380 FAMERP -
São José do 
Rio Preto SP 15090000 -20,8271712

-
49,393733499

9999

381 UFCA -
Juazeiro do 
Norte CE 63040360 -7,249559 -39,305

382 UFPE

Centro de 
Ciências 
Humanas Recife PE 50670901 -8,0452 -34,94101

383 UERJ
Instituto de 
Geografia

Rio de 
Janeiro RJ 20550900 -22,909 -43,238215

384 UFRGS

Faculdade de 
Ciências 
Econômicas Porto Alegre RS 90040000 -30,034 -51,22106

389 UFRGS

Instituto de 
Filosofia e 
Ciências 
Humanas Porto Alegre RS 91509900 -30,0765 -51,1244599

390 UFAL - Maceió AL 57072970 -9,53672 -35,7898

398 UFPR - Curitiba PR 80020300 -25,4286 -49,2675

409 IFRN

IFRN Campus
Pau dos 
Ferros

Pau dos 
Ferros RN 59900000 -6,14605 -38,2049

411 UFMG
Faculdade de 
Educação

Belo 
Horizonte MG 31365190 -19,8703 -44,004

416 IFNMG

Instituto 
Federal do 
Norte de 
Minas Gerais 
- Campus 
Januária Januária MG 39480000 -15,469345 -44,37281

419 UFAM - Coari AM 69460000 -4,8798 -64,71624

427 UNIFIMES

Instituto 
Superior de 
Educação Mineiros GO 75830000 -17,552 -52,552537

435 UFMS
Campus de 
Três Lagoas Três Lagoas MS 79620340 -20,798 -51,683

436 UPF - Passo Fundo RS 99001970 -28,2425 -52,32982

437 IFAC -
Cruzeiro do 
Sul AC 69980000 -7,6224 -72,6703299

439 UFAM

Faculdade de 
Estudos 
Sociais Manaus AM 69033560 -3,109 -60,039369

442 UFAL
Coordenadori
a de Pesquisa

Delmiro 
Gouveia AL 57480000 -9,6652 -37,5108

444 UEMS Reitoria
Campo 
Grande MS 79115898 -20,4585 -54,5991

447 UFGD

Universidade 
Federal da 
Grande 
Dourados Dourados MS 79825070 -15,86948 -47,96712
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451 UEL

Departamento
de 
Geociências Londrina PR 86061150 -23,312 -51,1811

452 UFAM

Instituto de 
Ciências 
Humanas e 
Letras Manaus AM 69077000 -3,1095 -59,9811

453 IFBA

IFBA - 
Campus Porto
Seguro Porto Seguro BA 45810000 -16,4166 -39,0892

455 UENF -
Campos dos 
Goytacazes RJ 28013602 -21,76227 -41,295

462 UEMS - Amambaí MS 79990000 -23,1051 -55,2359

466 UEL

Centro de 
Ciências da 
Saúde Londrina PR 86038350 -23,325 -51,1286

467 UFAM

Conselho de 
Ensino e 
Pesquisa Coari AM 69460000 -4,0487 -63,0681

472 FHAJ - Manaus AM 69065001 -3,12 -60,00586

482 UERJ
Faculdade de 
Serviço Social

Rio de 
Janeiro RJ 20550900 -22,92122 -43,22554

489 USP
Faculdade de 
Educação São Paulo SP 5508900 -23,5609 -46,73696

494 UNIPAMPA - São Borja RS 97670000 -28,631 -56,0277

501 UEL

Centro de 
Letras e 
Ciências 
Humanas Londrina PR 86057970 -23,3207 -51,2058

504 UEA - Parintins AM 69152450 -2,6432 -56,7508

506 UNB
Campus 
Planaltina Brasília DF 73345010 -15,826 -47,92182

509 UNEMAT - Cáceres MT 78200000 -16,063 -57,675

510 USP
Departamento
de Patologia São Paulo SP 1246903 -23,551 -46,6651

513 UFMG
Departamento
de Geografia

Belo 
Horizonte MG 31270901 -19,8559 -43,95559

514 FIOCRUZ

Coordenação 
de 
Sociodiversid
ade em 
Saúde Manaus AM 69057040 -3,10783 -60,01307

518 UFF - Niterói RJ 24210201 -22,899 -43,12989

522 UNEB - Paulo Afonso BA 48608230 -9,4015551 -38,2154
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2

mariasouza@ufgd.
edu.br / 
www.ufgd.edu.br / 
(67) 34102320

Este grupo foi criado a partir de uma necessidade 
observada com a implantação do curso de Nutrição na 
Universidade Federal da Grande Dourados e a presença 
de profissionais da área de Alimentação e Nutrição 
iniciando atividades nesta região. 23

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1012012
758950232

12

mvspaixao@bol.co
m.br / (27) 
32597878 - 13

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8007861
886354828

14

adjairalves@gmail.
com / 
http://www.orfeusp
am.com.br/Grupos
/Educon/educon_i
ndex.htm / (87) 
37618210

A criação do ARGILEA - Antropologia, Religiosidade, 
Gênero, Interculturalidade, Linguagens e Educação 
Ambiental responde à necessidade de apreensão de novas
formas de abordagem dos fenômenos humanos sociais, 
como chave para a compreensão dos processos de 
mutações aceleradas que vêm atravessando as fronteiras 
socioculturais da sociedade contemporânea, tomando 
campos de conhecimentos, formas de sociabilidade e 
configurações histórico-culturais diversas. As pesquisas e 
discussões desenvolvidas no ARGILEA estão centradas na
abordagem teórica que contempla a crescente 
complexidade das sociedades contemporâneas. A 
pluralidade de enfoques, enquanto estratégia metodológica
é uma das exigências fundamentais do caráter 
multifacetado e interdisciplinar que envolve o ARGILEA, a 
fim de poder compatibilizar as demandas de 
conhecimentos que nele se abrigam. Embora diversificado 
quando se trata dos campos disciplinares de abordagens 
teóricas específicas, o ARGILEA reunir algumas hipóteses 
centrais que se constituem como referenciais de 
convergência com interfaces fincadas em temas e objetos 
contemporâneos, tais como: a) constituir-se como um 
espaço privilegiado de reflexões interdisciplinar; b) 
aprofundar teórica e metodologicamente a reflexão sobre 
fenômenos socioculturais contemporâneos; c) criar 
oportunidades de uma maior integração entre 
pesquisadores e estudantes dos cursos de Graduação e 
Pós-Graduação da UPE/Campus Garanhuns, e destes 
com outras Instituições nacionais e estrangeiras. 22

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8749245
526164494

17

guidabcruz@hotm
ail.com / (66) 
3405-7206

O presente Projeto, criado em 2003, constitui-se por 
subprojetos de diversas áreas do Curso de Letras,a fim de 
estabelecer índices da realidade do Curso,do trabalho em 
sala de aula, das concepções sobre professor e aluno,do 
estágio supervisionado, da função da pesquisa no ensino 
superior, atividades extensionistas de leitura realizadas 
pelo Programa Biblioteca-Oficina de Literatura, estudos de 
culturas em convívio, índio e não-índio, que deverão servir,
numa segunda etapa,2006-2008, para a avaliação da nova
matriz curricular, entre outras questões. Nesse sentido, 
houve uma participação expressiva dos envolvidos, em 
reuniões internas, eventos, congressos, seminários, 
mostras culturais, publicações em anais e periódicos, 
visando uma troca efetiva de idéias para o 
amadurecimento das propostas. Das discussões feitas, 
perceberam-se falhas como o conhecimento teórico 
desvinculado da prática social e do ensino, inadequação 
das disciplinas e carga horária; excesso de atividades 
burocrática 12

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1886857
520829067

18 brunosiq6@gmail.
com / (81) 2126-
8309

O grupo reúne pesquisadores que investigam as interfaces
entre arte e educação a partir da diversidade cultural em 
que estamos inseridos, no âmbito nacional e internacional. 
As pesquisas nele inseridas enfocam as mais variadas 
experiências na arte, com ênfase em seu caráter 
pedagógico e político, nas especificidades contextuais em 
que se manifestam. Com essas pesquisas, visamos 

12 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/6839272
346047124
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contribuir para o fortalecimento da cidadania através da 
arte, propiciando uma educação estética e política que não
esteja alheia ao momento histórico presente.

23
cris@furb.br / 47) 
3321-0566 - 20

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0239446
513416585

25

mirian@marilia.un
esp.br / 
http://www.marilia.
unesp.br/#!/cpea / 
(01) 34021375

O grupo foi criado em 1988 e desenvolve pesquisas, 
atividades de ensino e extensão sobre agricultura 
brasileira, movimentos sociais, assentamentos da Reforma
Agrária, sociedades tradicionais, soberania e segurança 
alimentar e nutricional, questão ambiental. Realiza 
seminários, Jornadas e eventos de divulgação científica. 
Dentre as pesquisas recentes destacam-se os projetos 
¿Territorialidades em tensão: movimentos sociais, 
agronegócio de políticas de reforma agrária no Brasil¿, 
¿Cinema, Juventude e Ruralidades¿, ¿Tecnologias Sociais
em Segurança Alimentar e Nutricional: vídeo e fotografia 
como possibilidade de valorização de saberes em 
Agroecologia e Educação do Campo¿, ¿A cidade de 
Marília no contexto da mundialização da economia: um 
estudo a partir das indústrias do município e sua 
territorialidade nos países latino-americanos¿. Esses 
projetos contam com financiamento CNPq e são 
coordenados por pesquisadores do grupo de pesquisa. 17

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1090828
221020177

27

cedd.unb@gmail.c
om / 
http://www.faceboo
k.com/CEDDFDUn
B / (61) 3107-0710 - 35

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9500817
800670276

31

msmarilsa@hotma
il.com / (06) 
34421119

O Centro de Estudos Marxistas em educação e história na 
Amazônia (CEMEHIA) é, inicialmente, um grupo que 
pretende desenvolver trabalhos de estudos e pesquisas 
aplicando o método do materialismo histórico-dialético a 
partir de sua gênese em Marx, Engels e nos aportes de 
Lênin e Mao TseTung e futuramente congregar novos 
grupos de estudos e pesquisas que comungam da mesma 
práxis. O grupo aplicará o conceito de Capitalismo 
Burocrático na análise do subdesenvolvimento e atraso 
social do Brasil, compreendido como um país semicolonial 
e semifeudal. Em relação à educação escolar e educação 
popular o Centro de Estudos Marxistas em educação e 
história na Amazônia (CEMEHIA) priorizará estudos sobre 
as políticas educacionais e o processo ensino-
aprendizagem a partir de estudos de Vigotsky e seus 
colaboradores, tendo como referência tanto a obra de 
Marx, como daqueles que o utilizam em suas análises para
compreender as dinâmicas do processo educativo e das 
experiências históricas da educação socialista e dos 
teóricos marxistas que desenvolvem análise sobre os 
problemas da educação em países semicoloniais. O grupo 
deve ampliar a discussão sobre a teoria marxista e firmar a
luta por uma educação pública gratuita de qualidade. Os 
temas centrais serão as categorias trabalho, imperialismo e
capitalismo burocrático que são fundamentais para 
compreensão do fenômeno educacional na América Latina 
e dos movimentos do capital nos processos de dominação 
social, dentre os quais a educação escolar se destaca. Na 
área de História, o Centro de Estudos Marxistas em 
educação e história na Amazônia (CEMEHIA) privilegiará 
os estudos sobre os conflitos e as lutas de classes a partir 
do século XIX relacionados à questão agrária, educação e 
história das populações tradicionais e movimentos sociais 
do campo a partir da ocupação recente da Amazônia. 21

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/7086626
893465321
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34

marymel2006@hot
mail.com / 
http://www.cieaa.u
eg.br / (62) 3328-
1441

Atuar no estudo e ensino de temas sobre as relações 
diaspóricas no trinômio Áfricas/Américas/Brasil por meio de
sistema de cooperação interdisciplinar e inter-institucional. 
Manutenção de programas permanentes de ensino que 
possam complementar os cursos de graduação e pós-
graduação oferecidos pelos diversos departamentos da 
Universidade Estadual de Goiás. Formação e capacitação 
docente em história das áfricas dirigido à professores do 
Sistema Básico de Ensino. Difusão dos conhecimentos 
ligados a seu objeto de estudos, por meio de atividades de 
extensão, seminários, palestras, conferências e outras. 
Promover e celebrar convênios com organismos e 
instituições de ensino/pesquisa/extensão que promovam 
ações e políticas públicas no que se refere aos temas afro-
americanos e afro-ameríndios e outros. Promover políticas 
de intercâmbio inter-institucional entre pesquisadores, 
professores, alunos, estudiosos e demais interessados que
lidam com os temas Áfricas/Américas/Brasil. Captar e 
distribuir recursos - por meio de projetos acadêmicos - de 
Agências Reguladoras de Fomento à Pesquisa para o 
estabelecimento e desenvolvimento das atividades a que 
se propõe o grupo. 18

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1604941
606891470

39

noemia.kazue@g
mail.com / 
www.inpa.gov.br / 
(92) 36431890

A proposta deste grupo é estudar os fungos, com ênfase 
aos macrofungos (cogumelos), do ponto de vista 
taxonômico, biológico, fisiológico e alimentício. O grupo 
atua na (1) identificação de espécies de cogumelos da 
Amazônia, (2) no cultivo e manutenção in vitro das 
espécies, (3) no estudo da interação das espécies isoladas
com outros organismos, com ênfase no estudo de 
metabólitos antimicrobianos, (4) na produção de 
cogumelos comestíveis e (5) no conhecimento 
etnomicológico de fungos da Amazônia. 42

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9676978
601300365

40

soraia@unb.br / 
http://dancaunb.blo
gspot.com; 
http://e-
groups.unb.br/cdp
dan e 
http://cdpdan.blogs
pot.com / (61) 
98420-5022

O grupo está estabelecido no Departamento de Artes 
Cênicas da UnB (CEN/IdA/UnB). Um dos objetivo desse 
grupo é fomentar pesquisas cênicas fundamentadas em 
documentação e suas possíveis leituras de tradução 
intersemiótica, entre as várias áreas do conhecimento e a 
dança. O grupo está empenhado em cumprir tarefas como:
realizar pesquisas de mestrado, iniciação científica, 
seminários, debates, apresentações de inverstigação 
cênica visando aprimorar os mecanismos pedagógicos, 
metodológicos e artísticos da criação cênica 
multidisciplinar em dança e o seu registro.Ver: 
http://dancaunb.blogspot.com; http://e-
groups.unb.br/cdpdan e http://cdpdan.blogspot.com. 19

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0025913
153775147

46

dsansolo@clp.une
sp.br / 
www.unesp.clp.br /
(13) 3569-7149

O presente grupo está composto por pesquisadores 
envolvidos direta ou indiretamente a conservação da 
natureza, tida como resultado de um processo social. 
Parte-se da interpretação crítica das raízes da degradação 
do meio ambiente, para a construção de novas 
proposições analíticas, conceituais e de proposições de 
soluções criativas para demandas socioambientais, 
focadas em uma porção do território: a Zona Costeira. 
Contamos com um projeto financiado pelo CNPQ 
(443298/2016-5). Um projeto de extensão apoiado pela 
UNESP. Já publicou-se artigos na revista Revista de 
Gestão Costeira Integrada; Revista Bbasileria de Geografia
Física e capítulos de livros. Publicou-se trabalhos 
completos em congressos: um no congresso da 
ANPEGE(2017), organizou-se um evento científicos ( I 
Encontro Sobre Uso Público em Áreas Protegidas) e 
organizou-se um número especial da Revista NERA 
( 2016) 18

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9777989
963379003
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51

juliana_melo2003
@yahoo.com / 
http://tronco.muse
uvirtual.info/aprese
ntacao/home/ / 
(84) 3342-2240

O Grupo de Pesquisa "Cultura, Identidade e 
Representações Simbólicas" (CIRS) existe desde 1993, a 
principio com a denominação "Cultura, Ideologia e 
Representações Sociais". Criada para agrupar professores 
e alunos que vinham trabalhando isoladamente temas 
relativos às manifestações culturais, às práticas religiosas, 
às formas de organização social e de sociabilidade, às 
representações simbólicas, à memória, à identidade e ao 
que concerne a sociedade, com recortes aproximados da 
antropologia, história e sociologia. Várias pesquisas 
analisam contextos marcados por relações intergrupais, a 
emergência étnica ou os conflitos étnicos. Mais 
recentemente, com a linha Cidade, violência e direitos, o 
grupo passa a focar também o campo da antropologia do 
direito, abordando questões concernentes ao acesso à 
justiça no Brasil, ao sistema prisional e aos conceitos de 
criminalidade e cidadania. Além de ações de extensão, 
inúmeras publicações foram elaboradas, assim como 
dissertações e artigos. 58

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0236163
185656295

53
caprara@uece.br /
(85) 32992726

O grupo desenvolve estudos numa grande área de 
investigação denominada "Cultura, Saberes e Práticas em 
Saúde" que aborda a relação entre cultura e práticas de 
saúde através de duas linhas de pesquisa. A primeira, 
denominada "Eco-saúde" analisa as doenças transmitidas 
por vetores a partir de uma perspectiva transdisciplinar. A 
abordagem eco-bio-social é um primeiro exemplo deste 
processo de reflexão teórioco-metodológica e de pesquisa 
assim como a antropologia do contágio. Dentro desta linha 
o grupo desenvolveu o projeto "Urbanização, Dinâmicas 
Culturais e Dengue em Fortaleza" apoiado pela OMS. A 
segunda linha de pesquisa denominada "Humanidades, 
Saberes e Práticas em Saúde", pretende explorar como a 
prática médica lida com as experiências de pacientes, 
profissionais de saúde, saúde, doença e sofrimento. Na 
formação dos profissionais de saúde, a abordagem das 
humanidades em saúde prevê a incorporação de 
elementos das ciências humanas (filosofia, psicologia, 
antropologia, literatura). 42

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9163339
545080330

55
labhima@uol.com.
br / (18) 33225861

Os pesquisadores e estudantes do grupo tem direcionado 
a sua produção intelectual para o desenvolvimento de 
projetos de iniciação científica e na pós-graduação, 
Mestrado e Doutorado, e Pós-Doutorado. No conjunto, 
contemplamos a publicação de artigos, a realização de 
eventos e de encontros para a difusão de conceitos, 
bibliografia e resultados parciais de investigações em 
andamento nas duas linhas de pesquisa. 7

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9975247
542938868

61 gpdadesanaea@g
mail.com / 
www.dadesa.com.
br / (91) 3201-
8519

As pesquisas têm contribuído com análises e reorientações
para a política de crédito regional, na efetivação das 
aplicações do Fundo Constitucional de Investimento do 
Norte - FNO, bem como nas orientações para a 
implementação do Programa Proambiente, na Amazônia, 
e, também, na avaliação da utilização de novas tecnologias
para uma agricultura sem queima, no âmbito do projeto 
SHIFT, em cooperação com o programa Tipitamba da 
Embrapa. No âmbito da RedeSist, tem participado 
intensamente na disucssão sobre desenvolvimento 
baseado em Arranjos Produtivos Locais,inclusive os 
densos em cultura. Contribui ativamenta para a 
formulação, no âmbito de coloborações com o Centro de 
Estudos e Gestão Estratégica (CGEE), de análises 
diagnósticas e prognósticas visando um projeto de 
desenvolvimento para a Amazônia. Metodologias e teorias 
desenvolvidas pelo grupo tem fundamentado pesquisas e 
programas de ensino conduzidas Instituto de Estudios 

15 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/2345070
117737438
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Agrarios y Rurales (idear), na Guatemala e do Servicio 
Central de Extensión y Actividades en el Medio de la 
Universidad de la República (SCEAM - UdelaR), no 
Uruguai. O grupo tem produzido dezenas de artigos 
científicos que fornecem base para reconfiguração 
institucional e mudaça do paradigma tecno-econômico do 
desenvolvimento da região Amazônica.

63
ricardo@unifap.br /
(96) 3212-1781

Investigar as políticas e práticas curriculares e 
pedagógicas na educação ribeirinha. Compreender o modo
de vida das comunidades ribeirinhas. Apropriação do 
território e construção da territorialidade. 20

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8185659
904339639

66
edsonf@ufv.br / 
(31) 3899-2874

O grupo contribuirá para o aperfeiçoamento da legislação 
ambiental, com especial ênfase à proteção jurídica das 
florestas naturais 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5906509
909773355

68

sheila.carregosa@
gmail.com / 
https://portal.uneb.
br/valenca/dedc-
grupos-de-
pesquisa/ / (71) 
98103-4638

Este grupo nasce de forma institucional entre as 
Universidades de vínculo profissional da Coordenadora, 
que pretende pensar de forma articulada e suscitar a 
pesquisa científica e, consequentemente, os seus 
resultados como produção do conhecimento voltado para a
responsabilidade social tanto das pessoas envolvidas 
quanto das instituições de ensino superior. A pesquisa tem 
origem nos Direitos Humanos, na percepção de sua 
construção histórica voltada para a proteção do 
envelhecimento. Dialogando com as normas internas de 
Direitos Fundamentais e de políticas públicas voltadas para
a garantia dos direitos das pessoas idosas. A violência 
ingressa na pesquisa como um recorte fruto da observação
social, geográfico e histórico de abusos, agressões, 
abandonos, negligências da rede familiar, social e estatal 
em relação às pessoas idosas. Partindo de um 
mapeamento das denúncias sobre violência no âmbito 
institucional, bem como estabelecendo um diálogo 
interdisciplinar com as áreas do conhecimento. 21

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1551266
856460047

69

dg.parauapebas@i
fpa.edu.br / 
http://parauapebas
.ifpa.edu.br / (94) 
99117-0510 - 8

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/6244091
413011817

70

iedar@unifesspa.e
du.br / (94) 2101-
7110  - 10

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5096495
945974448

72

robalinho.lima@g
mail.com / 
http://lima-
mr.weebly.com / 
(43) 3371-4907

O grupo estuda como aspectos evolutivos influenciam os 
processos ecológicos, e como aspectos ecológicos 
influenciam processos evolutivos. Estudamos esses 
aspectos em diversas escalas ecológicas e evolutivas, 
desde comunidades, interação parasita-hospedeiro, 
comportamento animal, ecologia de populações até 
descrições da ecologia básica de espécies de vertebrados 
tropicais brasileiros. Utilizamos de ferramentas 
interdisciplinares como genômica, bioacústica e modelos 
para poder entender os padrões e processos ecológicos e 
evolutivos com o intuito de descrever e explicar a 
biodiversidade; detectar e prever respostas dos 
organismos a doenças emergentes, mudanças na 
estruturas de comunidades e na expansão e evolução de 
espécies invasoras. Dessa forma, esperamos entender e 
descrever os padrões e processos da biodiversidade 
tropical brasileira em diferentes escalas ecológicas. 12

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1481248
450762484

77 neila.toledo@yaho
o.com.br / (54) 
33458000

Ciente da necessidade de se pensar novos rumos para a 
prática docente, para o currículo escolar e a formação 
continuada do professor, o grupo tem como proposta a 
apropriação, (re)elaboração e produção de conhecimento 

3 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0456115
616316591
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na área da Educação, através do desenvolvimento da 
pesquisa, que tem como foco principalmente, a área de 
educação matemática. Como também, pretendemos 
organizar artigos para apresentação em eventos na área 
educacional e para envio para periódicos, como forma de 
divulgar o que está sendo elaborado pelo grupo.

81

eulina@ufrrj.br / 
www.ice.ufrrj.br / 
(21) 26821469 - 4

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3441949
696154236

83

eticia.ferreira@ben
to.ifrs.edu.br / (54) 
3455-3200

O trabalho do grupo terá como suas principais 
repercussões o avanço do conhecimento científico 
principalmente na área das ciências humanas e educação, 
aprimorando o diálogo entre docentes e reflexões sobre 
práticas pedagógicas, em especial no âmbito dos direitos 
humanos. A necessidade de promover o respeito à 
diversidade mostra-se essencial para o convívio humano, 
em especial no ambiente escolar, local fundamental para a 
participação cidadã e a constituição da cidadania e é 
exatamente esta a finalidade deste grupo de pesquisa 41

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3213942
339901388

86

rivelino@ifma.edu.
br / 
www.ifma.edu.br / 
(99) 3525-4745

O trabalho desenvolvido por este grupo busca melhorias 
no ensino de Ciências, com foco na Física. 17

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/6211232
220199912

97

rivaldo_venancio@
uol.com.br / (67) 
33453135

Os trabalhos realizados pelos participantes deste Grupo de
Pesquisa têm contribuído de forma decisiva para a 
melhoria dos conhecimentos acerca das doenças 
infecciosas e parasitárias em nosso Estado. Alguns dos 
temas estudados pelos componentes do Grupo foram 
fundamentais para esclarecer aspectos até então obscuros
do comportamento clínico e epidemiológico de diversas 
enfermidades, tais como aqueles referentes às principais 
micoses sistêmicas presentes em nosso meio, como por 
exemplo a Paracoccidioidomicose, a Histoplasmose e a 
Criptococose. Outros estudos, como aqueles versando 
sobre algumas doenças transmitidas por vetores, foram 
igualmente importantes. Como exemplos, podemos citar as
pesquisas sobre doença de Chagas, Dengue, 
Leishmaniose Tegumentar Americana e Leishmaniose 
Visceral. A Saúde das Populações em Maior Risco de 
Contrair Enfermidades vem se tornando um tema de 
importância central para a nossa Região, cabendo 
destaque, neste caso, àqueles estudos envolvendo o 
comportamen 75

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/4066061
167433890

98

iramlima@ig.com.
br / 
http://www.ch.ufcg.
edu.br/ecult/ / (83) 
2101-1208

O grupo articula pesquisas que tenham como 
preocupações: - Registrar a memória de vivências 
experienciadas historicamente em distintas sociedades, 
considerando as temporalidades e espacialidades com que
lidam os pesquisadores que integram sua base; - 
Problematizar os caminhos teórico-metodológicos que 
orientam a escrita da história a partir do respaldo nas 
discussões realizadas pela nova História cultural e pelos 
estudos culturais; - Refletir sobre as relações de gênero, os
jogos do político, as sensibilidades, as identidades, etc, 
enquanto possibilidades de pensar sobre o fazer do 
historiador na contemporaneidade; - Desenvolver estudos 
sobre distintas culturas e tradições; - Evidenciar as tramas 
e a escritura produzida na/sobre as sociedades clássicas 
(Grécia e Roma) e as maneiras com que se deram e se 
dão suas recepções na modernidade e na 
contemporaneidade; 45

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/2594079
134543675

102 luizacr@uol.com.b
r / (92) 96016666

As pesquisas do grupo tem permitido um maior 
conhecimento do português falado no Amazonas. Já foram

50 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/7296742

Página 240 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total Links

concluidas seis pesquisas de Mestrado e duas de 
especialização.Também cinco projetos de PIBIC foram 
concluídos, o que contribuiu significativamente para o 
conhecimento dos falares do Amazonas. Atualmente, estão
sendo realizados três projetos em nível de mestrado e 01, 
em nível de Doutorado, que investigam a fala da região. 
Este grupo de pesquisa objetiva também contribuir com as 
pesquisas do Atlas Lingüístico do Amazonas (ALAM) e do 
Atlas Lingüístico do Brasil (ALiB). O estudo das línguas 
Ameríndias tem se tornado um importante foco de 
pesquisa no cenário linguistico mundial. As línguas faladas 
pelos povos ameríndios contribuem de forma significativa 
aos estudos linguísticos em diversas linhas de pesquisa, a 
saber: na educação e formação de professores, na análise,
descrição e documentação das línguas naturais, na 
tipologia linguística, entre outras. o projeto principal da 
formação des 725233021

104

mariliaferreira1@g
mail.com / (09) 
32018016

O Grupo tem como objetivo os estudos descritivos de 
línguas minoritárias e pretende repercutir junto aos 
discentes dos cursos de Letras em nível de graduação e 
de pós-graduação na Universidade Federal do Pará. 5

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1173579
067692166

108

linming@fca.unesp
.br / 
http://www.fca.une
sp.br / (14) 3880-
7510

A área de Etnobotânica tem apresentado um crescimento 
sistemático no Brasil, ciência que visa sistematizar, em 
termos científicos, os conhecimentos tradicionais acerca 
das diversas nuances das plantas da região. Sua 
importânnica é representada pela produção de subsídios 
para propostas de desenvolvimento sustentável das 
regiões, envolvendo a manutenção de nossa rica 
diversidade biológica e cultural. Ela tem se voltado para 
estabelecer a ponte entre as ciências tradicionais e as 
ciências convencionais. Esse crescimento está muito 
aquëm da necessidade brasileira. Ao mesmo tempo em 
que se verifica a intensa destruição da diversidade 
biológica, há também a perda da diversidade cultural, e de 
uma maneira bastante rápida. Algumas Universidades e 
institutos de pesquisa no Brasil têm desenvolvido ações 
incentivando a formação de recursos humanos com 
projetos de pesquisa e disciplinas relacionadas com a 
área. Vários itens têm sido colocados à discussão: como 
valorizar o saber tradicional, respeitando os direitos de 
propriedade intelectual dessas comunidades? como 
garantir as condições necessárias para a manutenção das 
estruturas sócio-culturais que mantém o processo de 
reprodução do saber tradicional? como orientar eticamente
as relações entre pesquisadores e comunidades 
tradicionais? como apoiar a estruturação de relações 
econômicas apropriadas entre as comunidades tradicionais
e os mercados? Ou seja, a busca constante de conciliar 
objetivos científicos com as prioridades das populações 
tradicionais envolvidas, reconhecendo e garantindo seus 
direitos. Como uma ciência bastante nova, deve seguir o 
respeito à diversidade cultural como uma das bases de 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 5

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/6634963
956083462

109

lhcandrade@gmail
.com / (81) 
21268000

Os estudos de cunho etnobotânico foram iniciados na ufpe 
em 1984 e o grupo de pesquisa tem atuado tanto na 
pesquisa como na formação de recursos humanos, de 
modo a ampliar o contingente de pesquisadores neste 
campo da ciência. os estudos se concentram 
predominantemente na região nordeste do brasil porém 
outras regiões do país também são abrangidas. as 
pesquisas são desenvolvidas junto a grupos humanos 
estabelecidos em zonas rurais e urbanas.. plantas 
relacionadas com todas as categorias de uso são 
estudadas, incluindo as medicinais. 13

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8239450
295029297
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117

ajemabra@yahoo.
com.br / 
http://www.furb.br /
(47) 33210533

Vinculado ao Programa de Pósgraduação Stricto Sensu 
em Educação da FURB, aborda as tendências teórico-
metodológicas na Educação, Educação Física, Educação 
Comparada e Educação Intercultural no Brasil, América 
Latina e Caribe e a educação intercultural na perspectiva 
freireana. Colabora com o Observatório Iberoamericano de
Estudos Comparativos em Educação (OIECE), Paideia, 
LAPPLANE e GEPALE da FE/UNICAMP, a Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina, e diversas sociedades de 
Educação Comparada; o projeto "Trajetória da Educação 
Integral no Brasil (2007 a 2016): análise da política 
educacional em estados brasileiros", o projeto internacional
"Dilemas de nuevas culturas de producción de 
conocimiento. Los postgrados en Argentina, Brasil y 
Paraguay en el contexto de la evaluación de la calidad de 
la Educación Superior" e o PRODEMA/UESC. Participou 
de projetos de pesquisa financiados pela FAPESP, 
CAPES, FAPESC, CNPq e União Europeia. 35

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3284145
820052530

120

augusta.martiaren
a@osorio.ifrs.edu.
br / 
www.osorio.ifrs.ed
u.br / (05) 
36013500

Viabilizar a discussão de temas relevantes no âmbito da 
educação, os quais incrementam a formação de 
profissionais preparados para atuar na educação básica e 
profissional, seja no âmbito do ensino, da pesquisa ou da 
extensão. Os membros do grupo de pesquisa realizam 
investigações sobre a temática educacional, bem como 
divulgam as suas produções científicas. Entre as áreas 
abarcadas pelas pesquisas realizadas no âmbito do grupo, 
destaca-se a História da Educação, com o projetos 
referentes às instituições e acervos escolares da cidade de
Osório. Esse projeto recebeu premiações em diversas 
mostras científicas, ao mesmo tempo em que foi 
apresentado em Congressos Nacionais e Internacionais. 
As investigações também servem para embasar as 
práticas docentes, tendo em vista que atividades em sala 
de aula tornaram-se publicações 17

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/2218718
301791947

122

victoriaclaudio@ho
tmail.com / (92) 
3305-1785

O Grupo de Pesquisa Formação do Educador(a) no 
Contexto Amazônico- FECAm foi criado em 2000. Desde 
sua origem esteve vinculado à Linha de Pesquisa. 
Formação e práxis do(a) educador(a) frente aos desafios 
amazônicos, do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Amazonas 
(PPGE/UFAM). É um espaço que aglutina pesquisadores, 
professores e estudantes de graduação e pós-graduação, 
interessados na pesquisa e reflexão sobre aspectos da 
formação e atuação de professores. Os estudos realizados
pelo Grupo tem alargado nossa compreensão sobre 
peculiaridades que marcam o processo do tornar-se 
professor no contexto amazônico. 10

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3407715
991967651

130

contato@geduem.
com.br / 
www.geduem.com.
br / (44) 30114830

Sob os fundamentos teórico-metodológicos da Análise do 
Discurso franco-brasileira, articulados aos preceitos da 
Linguística, da Linguística Aplicada, da Linguística Textual,
Psicolinguística, da Semântica, da Semiótica peirceana, 
das Ciências Sociais, das Artes e da História, o GEDUEM 
tem por objetivo estudar, pesquisar e promover reflexões 
teórico-analíticas sobre as práticas discursivas 
circunscritas ao exercício da governamentalidade sobre as 
demandas do social e nas políticas de inclusão e de 
exclusão, em diferentes materialidades discursivas e 
diferentes campos do saber, cujo foco seja a educação, o 
multiculturalismo, o multilinguismo, as plurilinguagens. 20

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5984994
035632429

133

eduardo@unilab.e
du.br / (71) 3651-
8250 - 14

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/7812558
274521593

139 andre@ccb.ufsc.br O trabalho desenvolvido por nosso grupo, envolvendo 8 http://dgp.cnpq.br/dgp/
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/ 
http://www.genetic
acomportamento.u
fsc.br / (48) 
37215153

modelos genéticos (linhagens de roedores) para o estudo 
comportamental, neurobiológico e molecular de traços 
psicológicos complexos é, até onde sabemos, o único 
desta natureza em nosso país. Ocupando uma área de 
interface entre a psicologia, as neurociências e a genética, 
nosso trabalho tem trazido contribuições `as comunidades 
científicas nacional e internacional através do 
desenvolvimento de modelos genéticos originais para o 
estudo da ansiedade e do medo, bem como de outras 
respostas emocionais ligadas à depressão e ao alcoolismo.
Além disso, nós identificamos, mapeamos e isolamos, pela
primeira vez, loci (regiões cromossômicas) no genoma do 
rato capazes de influenciar comportamentos ligados ao 
medo. Esta abordagem, aliada a pesquisas clínicas, pode 
trazer contribuições ao desenvolvimento de novos métodos
de diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças 
psiquiátricas de grande prevalência na população humana.

espelhogrupo/9107113
941581776

143

guio_ufba@yahoo.
com.br / 
http://geografar.ufb
a.br / (71) 
32838572

O Grupo de Pesquisa GeografAR vem, desde 1996, 
desenvolvendo suas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão tendo como proposta discutir o processo de 
produção social do espaço geográfico no campo baiano. 
Nesse sentido, as atividades desenvolvidas pelo Grupo 
vêm repercutindo no fortalecimento das articulações 
interinstitucionais da UFBA com outras instituições de 
ensino superior e com órgãos do poder público, das redes 
colaborativas dos grupos de pesquisa, das organizações, 
dos movimentos sociais e das demais entidades da 
sociedade civil. 25

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0788158
348603146

144
dagnete@uol.com.
br / (96) 33121700

O modelo de gestão territorial e política de conservação e 
proteção, concebido, implantado e que vem sendo 
executado no espaço amapaense tem sido a principal fonte
de conflitos sociais e de desestruturação cultural, 
econômica e territorial de populações residentes, 
principalmente em áreas legalmente protegidas. O grupo 
de pesquisa tem o objetivo de analisar e avaliar a questão 
ambiental, os conflitos socioambientais e a dinâmica 
espacial como variáveis dependentes da sustentabilidade 
social e territorial. 15

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/2671559
127999774

149
josemaia@ufpa.br 
/ (91) 32017750

O grupo surge reunindo como líder professor doutor da 
UFPA e como segundo líder professor mestre da UFOPA, 
bem como dois alunos de doutorado (um dos quais com 
bolsa) e seis alunos de mestrado do Programa de Pós-
Graduação em História Social da Amazônia da UFPA 
(cinco dos quais com bolsa) e cinco alunos de graduação 
em História da UFPA e dois alunos de graduação em 
História da UFOPA, todos de iniciação cientifica. Dentre os 
estudantes de pós-graduação já indicados um de mestrado
e outro de doutorado são professores da rede estadual de 
ensino público do Pará. O grupo como um todo já possui 
produção razoável na área de pesquisa do grupo, 
contribuindo para a renovação historiográfica, bem como 
para o ensino nos níveis fundamental, médio e superior. 25

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3529058
500742181

150

maristelaabadia@
uol.com.br / (65) 
99973-9413

Grupo de Pesquisa Interdisciplinar que objetiva investigar: 
relações étnico-raciais em Mato Grosso com foco na 
educação e tecnologia; b) empreender estudos migratórios 
a partir do século XIX e, principalmente, nos fluxos 
transnacionais. Buscamos interface nas ciências sociais 
aplicadas e multidisciplinar. As pesquisas são voltadas 
para grupos em situação de vulnerabilidades e que 
dialogam com princípios educativos. 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8905338
075068789

151 fernandofortiori@g
mail.com / 
www.uems.br / 

O Grupo fomenta estudos e pesquisas no âmbito da 
educação (graduação e pós-graduação), diversidade e 
cultura. Para tanto, utiliza-se dos fundamentos teórico-

8 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1297920
529194558
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(67) 35031006

metodológicos da Nova História Cultural (NHC) e da 
História Oral (HO). Nesse sentido, abarca em suas 
investigações, temas vinculados às questões étnico-
raciais, religiosidades, patrimônio cultural, gênero e 
sexualidades entre outros.

153

margerv@terra.co
m.br / (31) 3559-
1293

O GHisemahcc desenvolve pesquisa com estudantes do 
Curso de Licenciatura em Matemática da UFOP, e a partir 
de 2008 também com alunos do Curso do Mestrado 
Profissional em Educação Matemática. Conta com a 
participação de docentes de universidades nacionais e 
estrangeiras para colaboração e compartilhamento de 
estudos, em linhas de pesquisa semelhantes ou 
associadas. Os alunos orientados e orientandos 
apresentam os resultados de suas pesquisas em eventos 
regionais e nacionais: Seminário de Iniciação cientifica da 
UFOP, Seminário de Extensão da UFOP, EEMOP, EPEM, 
SIMPOED, EMEM, Encontro Nacional da ABAVE, 
EBRAPEM, ENEM, CBEm, SNHMAT, CNMM, e 
Internacionais: SIPEMAT, RELME, CIBEM, SIPEM, ICME, 
ICTMA, CIHEM, ICEm, CIAEM. Esses eventos auxiliam na 
formação científica dos orientadores com apresentações, 
palestras, mesas redondas, oficinas, e coordenação de 
grupos de pesquisa e alunos com a apresentação de 
trabalhos em forma de oficinas, comunicação científica e 
pôsteres. 13

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/2280929
414631618

157

germana.ramirez
@unasp.edu.br / 
(19) 3858-1105

Os trabalhos do grupo tem repercussão em nível local, 
nacional e internacional por meio da divulgação de 
trabalhos tais como: Trabalho de conclusão de curso; 
artigos científicos submetidos em anais de eventos ou 
revistas científicas; projetos de extensão; produção de blog
e organização de eventos para debate. 4

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1048174
156887468

158

adauto@recife.ifpe
.edu.br / (81) 
2125-1796

Produção de conhecimento no campo das ciências 
humanas, com ênfase na Geografia, sob a perspectiva da 
produção social do espaço, abarcando aspectos referentes
a cultura e espacialidade. Contempla linhas de pesquisa 
referentes à cidade e apropriação do solo urbano; 
Educação Geográfica: formação, currículo e práticas 
docentes em questão; e espacialidades culturais. 13

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/4150366
817758384

161

lisa@usp.br / 
http://www.lisa.usp
.br / (11) 30913045

A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO GRAVI pode ser 
acessada em www.lisa.usp.br Alguns destaques: - CAIUBY
NOVAES, S. (Org.): Entre Arte e Ciência. A fotografia na 
Antropologia. São Paulo, EDUSP, 2015, 244p. 
___Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto 
antropológico. Mana, 14/2, UFRJ, 2008, PP. 455-475. 22.- 
BARBOSA, A., CUNHA, E. e HIKIJI, R.: Imagem 
Conhecimento. Editora Papirus. Campinas, 2008. - 
CUNHA, E. T.; FERRAZ, A. L. C.; HIKIJI, R. S. G. O vídeo 
e o encontro etnográfico. Cadernos de Campo (USP), v. 
14/15, p. 287-298, 2007. - HIKIJI, R.:De dentro do bagulho:
o vídeo a partir da periferia (co-autoria com Clarisse 
Alvarenga). In: Ferrari, Hikiji et alli (orgs.). Sexta-Feira - 
Antropologias, Artes e Humanidades, n. 8 - Periferia. São 
Paulo: Editora 34, 2006, v. 1, p. 183-204. - CUNHA, E. T. ; 
BARBOSA, A. Antropologia e Imagem. RJ: Jorge Zahar 
Editor, 2006. 60 p. - SZTUTMAN, R.:Imagens perigosas: a 
possessão e e a gênese do cinema de Jean Rouch. 
Cadernos de Campo, 2005, vo 37

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5850654
799095307

162 dmcosta@ufpa.br /
http://listas.ufpa.br/
cgi-
bin/mailman/listinfo
/arqueologia-
historica / (91) 

O Grupo de Arqueologia Histórica Amazônida - GAHiA tem
por objetivo o estudo dos vestígios da cultura material de 
diversos segmentos sociais, étnicos, gênero e geração 
presentes em sítios arqueológicos do período histórico na 
região amazônica. Também é interesse deste grupo se 
integrar aos projetos de pesquisa ou extensão já existentes

33 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8514053
842638362
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ou em andamento futuro na universidade. Partilhando de 
outros conhecimentos, o grupo pretende inserir-se em 
outras pesquisas da região, assim como propiciar a 
participação de diferentes áreas sobre esta temática. Outro
ponto importante é oferecer subsídios para a criação de 
projetos aos alunos de graduação e pós-graduação. E 
contribuir para a formação de pesquisadores e temáticas 
de pesquisa na universidade, este sendo um ponto 
importante de continuidade e sustentação de todos os 
interesses propostos. O grupo pretende também compilar 
os resultados obtidos através de artigos científicos e 
publicações especializadas. Atividade imprescindível no 
enriquecimento bibliográfico e como fonte sobre o assunto,
além de popularizar o conhecimento produzido. E também 
divulgar os resultados obtidos através de ações de retorno 
nas comunidades pesquisadas. Outro fator, que também 
abre espaço para ações de extensão, além de um 
engajamento social da pesquisa.

166

tgiarrizzo@gmail.c
om / (91) 
32740599

O grupo, formado por pesquisadores e alunos de 
diferentes instituições nacionais e internacionais, tem como
objetivo o conhecimento e a definição de estratégias de 
conservação do ambiente do entremarés, em três 
principais linhas de pesquisa: (i) Taxonomia e sistemática 
da ictiofauna do entremarés; (ii) Bioecologia de espécies 
exóticas do entremarés, visando identificar, compreender, 
e propor medidas mitigadoras aos prováveis impactos 
sobre as espécies nativas; e (iii) Biogeografia, 
macroecologia e ecologia da ictiofauna do entremarés. As 
principais metas do grupo são: formar recursos humanos 
especializados, tanto em cursos de graduação como de 
pós-graduação, fornecer conhecimentos para subsidiar o 
gerenciamento e a preservação de áreas marinhas 
protegidas e/ou de relevância ecológica, produzir artigos 
científicos publicados em periódicos indexados e de ampla 
circulação internacional, e promover cursos e palestras 
educativas sobre o ambiente do entremarés. As principais 
ferramentas util 18

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5968062
217223573

177

sfacundes@gmail.
com / (91) 99122-
8890

O grupo reúne alguns dos principais especialistas que 
pesquisam línguas da família Aruák, e pretende não 
apenas divulgar os resultados das pesquisas nessas 
línguas e incrementar novas pesquisas, como também 
permitir uma maior interação entre os vários especialistas 
dessa área de forma a contribuir de modo sistemático para 
o avanço no campo de estudos de línguas, culturas, 
história e pré-história dos povos Aruák, assim como da 
Amazônia brasileira. Finalmente, os resultados das 
pesquisa pretendem contribuir para a linguística teórica e 
tipológica, através da descrição, análise de línguas da 
família Aruák. 10

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3295098
265302127

178 rebeccaigreja@un
b.br / 
mecacb.com.br / 
(61) 3107-6023

O Grupo promove discussões e pesquisas sobre México, 
América Central e Caribe e suas relações com o Brasil, 
com foco na análise das políticas de desenvolvimento 
regional e seus impactos nas dinâmicas socioculturais, 
políticas e econômicas dos distintos países da região. O 
objetivo é consolidar um núcleo de informações e de dados
sobre a região no Brasil, através da promoção de 
pesquisas e da mobilidade de professores e discentes. O 
MeCACB conta com o apoio de pesquisadores e de 
projetos de pesquisa internacionais, especialmente do 
Laboratoire Mixte International -MESO/IRD/França 
(https://meso.hypotheses.org/le-projet-lmi-meso) dirigido 
pela profa. Dra. Odile Hoffmann IRD/França. O MeCACB 
organiza anualmente os seus seminários internacionais, já 
em sua terceira edição. Além de promover uma análise 

31 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/4136332
156223401
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ampla da região em diálogo com a experiencia brasileira, 
também tem promovido debates primordiais vinculados a 
concepção e produção das Ciências Sociais Latino-
Americanas.

180

lauramavidal@gm
ail.com / (91) 
3249-4671

O GEAPA se justifica pela necessidade de fortalecer 
estudos relacionados com a saúde das populações 
tradicionais, sobretudo, da Amazônia brasileira. As 
populações tradicionais exibem peculiaridades no modo de
vida, que estão fortemente associadas ao contexto cultural,
sendo preponderantes nas explicações para o 
adoecimento. Os povos tradicionais da Amazônia 
enfrentam as adversidades da exclusão social e da 
dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o que os 
tornam mais vulneráveis às doenças infecciosas e 
parasitárias, assim como àquelas doenças advindas da 
modernidade, além dos agravos decorrentes do conflito 
social. Nesse sentido, produzirá conhecimentos a respeito 
da epidemiologia das doenças endêmicas prevalentes nas 
comunidades tradicionais; das práticas de saúde 
relacionadas ao saber local; e contribuirá para a 
implementação de políticas públicas de saúde. 50

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1855521
768053682

181
gedint@gmail.com
/ (11) 3111-4003

O grupo examinará questões jurídicas e filosóficas, com 
abordagens transdisciplinares, relacionadas aos processos
criativos e às criações intelectuais, tanto no campo técnico 
quanto estético ¿ abrangendo, assim, a propriedade 
industrial e o direito autoral ¿ e seus conflitos com o direito 
de acesso a bens comuns, sob uma perspectiva, ao 
mesmo tempo, crítica e dogmática, com vistas ao estudo e 
à elaboração de propostas legislativas para auxiliar 
políticas públicas em matéria de tecnologia e cultura no 
Brasil. O GEDINT terá apoio para debates entre 
professores, especialistas e alunos da graduação e da pós-
graduação da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo e de outras instituições de ensino e para 
parcerias com outros grupos e instituições. Além da 
divulgação e discussão de pesquisas por meio de 
publicações especializadas e realização de eventos, o 
grupo também se propõe a atuar em auxílio ao poder 
público, como amicus curiae ou por meio de pareceres e 
consultorias públicas. 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8661467
858494305

196

edivonemeire@ya
hoo.com.br / (88) 
9952-5583

Promoção da elaboração, do aprofundamento e da difusão 
de conhecimentos teórico-práticos acerca da infância e sua
educação mediante o desenvolvimento de pesquisas, 
estudos e ações interdisciplinares envolvendo alunos do 
curso de Pedagogia, professores da URCA e de outras 
instituições, pesquisadores, profissionais da área e de 
campos de estudos afins. 8

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8011322
218454980

199

ricardolopesf@uel.
br / (43) 3371-
4160 - 21

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5787552
345025509

221 melvina.araujo@u
nifesp.br / 
http://grupogema.
wordpress.com / 
(11) 5576-4848

Este grupo se debruçará sobre temas que permeiam o 
atual debate acerca da construção de concepções de 
alteridade, enfocando, sobretudo, processos nos quais a 
formulação destas concepções tem incidência na definição 
de políticas públicas, na conformação de movimentos em 
torno de direitos tidos como fundamentais, bem como no 
redirecionamento da atuação de grupos de missionários, 
indigenistas, organizações não-governamentais, entre 
outros. Ao fazer isso, pretendemos, pois, contribuir com 
este debate, lançando luz sobre os modos como estes 
processos acontecem na prática. Nosso campo de estudo 
abrange relações entre grupos e/ou agentes que 
atravessam, ao menos, três continentes, o americano, 

12 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5505957
131672857
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africano e europeu, além de se situar num debate teórico 
que perpassa a antropologia desde os seus primórdios, 
mas que tem tomado novas configurações na atualidade.

235

ifmsgp.edupi@ifms
.edu.br / (67) 
3410-8507

I Feira de Ciência e Tecnologia da Grande Dourados 
(FECIGRAN): 1º Lugar na área Ciências Humanas e 
Ciências Sociais Aplicadas. 1º Lugar Geral, Credenciado 
FETEC/MS + R$ 500,00. VICTOR SANTOS, RAYSSA 
DOS SANTOS, BARBARA SAMPAIO [José Wilton da Silva
e Vanessa Kataoka] Marketing web nos empreendimentos 
econômicos solidários. Melhor apresentação verbal, 2º 
Lugar na área Ciências Humanas e Ciências Sociais 
Aplicadas e 2º Lugar Geral, Credenciado FETEC/MS + R$ 
500,00. CAMILA MONTECINO, IGOR BATISTA, 
GUILHERME AYALA [Bruno Ferreira] O sorteio militar em 
Mato Grosso (1908-1945). 1º Lugar na área 
Multidisciplinar. GABRIELA VITO, WILLIAM MELLO 
[Carmem Rocha] Aspectos linguísticos e antropológicos da
construção do aplicativo Guaruak. 1º Lugar na área 
Ciências Exatas e da Terra. JOÃO TROQUEZ, JOEDER 
DE SOUZA, PEDRO GARCIA [Jair da Costa e Evandro 
Falleiros] AQUI TEM ESPORTE: Desenvolvimento de um 
aplicativo para dispositivos móveis de localização de 
praças e modalidades esportivas. 36

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3580151
068294084

246

grupodepesquisa.f
ormacao@gmail.c
om / 
grupodepesquisafo
rmacaonocp2.word
press.com / (21) 
2453-7527 - 5

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/7053535
823335820

247

marcosvitorino.mv
@gmail.com / 
www.pesquisagaia
.blogspot.com / 
(68) 3225-7158

O Grupo de Pesquisa Gaia tem penetração na comunidade
acadêmica da Universidade Federal do Acre - UFAC; 
tendo, ainda, projeto atualmente sendo desenvolvido na 
área dos movimentos sociais na Amazônia - Os Empates -,
com recurso público proveniente da Fundação Municipal 
de Cultura Garibaldi Brasil de Rio Branco - Estado do Acre.
Exemplo dessa atuação aconteceu entre os dias 01 e 02 
de outubro de 2009, onde o Grupo de Pesquisa Gaia 
realizou o seminário HISTORIGRÁFIA AMAZÔNICA EM 
DEBATE, no Anfiteatro Garilbaldi Brasil, com o apoio 
financeiro da instituição de mesmo nome. O evento contou 
com a presença do escritor José Ribamar Bessa Freire e 
outros docentes da Universidade Federal do Acre. Fora 
também expedidos, em parceria com a Pró-Reitoria de 
Extensão e Departamento de História, certificados aos 
participantes. Entidade de caráter histórico, cultural e 
acadêmico. 10

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/2325341
926048920

260

flaviafmarcatto@g
mail.com / (35) 
98809-8938

As dimensões contempladas pelos estudos do GIPROF, 
são as relativas à formação inicial e continuada dos 
professores da EB em seus diferentes processos, o papel 
da relação universidade-escola, as questões relativas à 
identidade profissional e aos saberes docentes, a formação
do professor formador, os processos de formação e sua 
relação com as tecnologias digitais e, ainda os processos 
de formação de professores em comunidades de prática. 14

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1311903
449049336

261 giedhe.puc@gmail
.com / (31) 
33194444

Grupo criado para pesquisar os desafios da efetivação dos 
direitos humanos essenciais, especialmente quanto às 
pessoas em situação de risco social, deslocados forçados, 
mulheres e crianças, com foco na criação de uma parceria 
entre a PUC Minas e a Universidade Metropolitana de 
Angola, em Luanda e a Universidade do Novo México, nos 
Estados Unidos, criando um Grupo Internacional de 
estudos que atuará nos três países, criando parcerias, 

18 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8347414
382853330
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convênios e intercâmbio de informações, estudos, práticas 
e pessoas.

262
hermes@ufpa.br / 
(93) 3515-1079

O Grupo Multidisciplinar de Pesquisas Biológicas da 
Amazônia Oriental busca contribuir com o desenvolvimento
científico através de estudos sobre a biodiversidade na 
Amazônia Oriental, com ênfase nas áreas da Ecologia, 
Botânica, Entomologia, Genética, Paleontologia, Biologia 
Subterrânea, Zoologia e Planejamento Ambiental. As 
atividades de pesquisa do grupo visam compreender 
padrões e inferir processos biológicos fundamentais para 
conservação, manejo e uso dos recursos naturais na 
Amazônia. A dedicação focada do grupo e seus 
colaboradores em desenvolver pesquisa, ensino e 
extensão na região da Transamazônica (Campus da UFPA
em Altamira), resultou na aprovação de aproximadamente 
R$ 2.000.000,00 nos últimos dois anos provenientes de 
diversas fontes de fomento. Recentemente, o grupo de 
pesquisadores implantou junto a UFPA o Curso de 
Especialização em Biodiversidade Amazônica. O Curso de 
especialização está em pleno desenvolvimento e conta 
com cerca de 30 alunos matriculados. O Grupo de 
Pesquisa apresenta uma alta concentração de jovens 
doutores e implementou o Curso de Especialização como 
estratégia de qualificação de pesquisadores/orientadores, 
com vistas a implantação subsequente de um Programa de
Pós-graduação stricto sensu de excelência no Campus de 
Altamira. O Programa será uma referência importante para 
formação de recursos humanos para a região da 
Transamazônica e restante do Brasil. 20

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/4936063
262878347

265

sgrubits@uol.com.
br / 
http://www.ucdb.br
/ (67) 3382-3631

O grupo reúne pesquisadores interessados na 
compreensão do funcionamento grupal da criança, suas 
implicações psicológicas e sociais, além dos aspectos 
teóricos e técnicos que envolvem os estudos das 
grupoterapias, formas de avaliação e construção da 
identidade. O referido grupo é composto por pesquisadores
com formação nas áreas de Psicologia Social, 
Psicomotricidade, Psicossemiótica e Saúde Mental, da 
Universidade Católica Dom Bosco, da Escola de Altos 
Estudos em Ciências Sociais de Paris, Universidade de 
Limoges e Centro de Investigação em Alimentação e 
Desenvolvimento Humano de Sonora, México. A produção 
do grupo vem sendo divulgada regularmente em 
publicações, periódicos, livros, congressos nacionais e 
internacionais, desde 1996. 16

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5024248
352955738

266

rossiter.mat@uerr.
edu.br / (95) 9138-
7575 - 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/7717364
266808292

267 inoakemi@sc.usp.
br / (16) 3373-
9304

O Grupo HABIS iniciou suas atividades em 1993 com 
estudos em madeiras de plantios florestais, aplicados em 
projetos de edificações. Neste período, sua atuação esteve
relacionada à produção de conhecimento, ensino e 
tecnologia com a formação de profissionais da cadeia 
produtiva da madeira. A partir da incorporação da 
sustentabilidade em suas linhas de pesquisa, passou a 
desenvolver técnicas e sistemas construtivos em terra 
crua, terra-palha, adobe e taipa de mão. Em 2000, 
adentrou ao tema do desenvolvimento territorial e das 
políticas públicas habitacionais, resultando na coordenação
de dois grandes projetos de pesquisa e assessoria 
relacionados à construção de habitações em 
assentamentos rurais: Inovarural e Sepé Tiaraju. 
Organizou as duas últimas edições do Colóquio Habitat e 
Cidadania, além de Cursos de Difusão e Práticas de 

33 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8869617
798171198
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Canteiro Escola, visando à formação complementar de 
estudantes e profissionais e à aplicação de tecnologias 
construtivas de baixa emissão de carbono.

271

ssevers@uneb.br /
www.uneb.br; 
http://www.mestra
dohistoria.com.br / 
(75) 3631-2855

Incentivar a pesquisa sobre a história colonial da Bahia, 
uma vez que a historiografia baiana recente concentra-se 
em outros períodos históricos, e aquela concernente ao 
período colonial debruça-se mais em aspectos 
relacionados à "cidade da Bahia", como era chamada 
Salvador, enfocando grandes temas em torno da 
escravatura, do poder local, e gênero. Ressalte-se que as 
capitanias e demais regiões interioranas que vieram a 
formar o atual Estado da Bahia são muito pouco 
estudadas, sobretudo em sua dinâmica interna e em sua 
relação com o centro político-administrativo da América 
portuguesa. No entanto, existe riquíssima fonte documental
manuscrita produzida nos séculos coloniais em acervos 
espalhados nestas regiões que necessita levantamento, 
descrição, catalogação, enfim, de ser (re)conhecida para 
ser estudada na perspectiva histórica ensejando assim o 
aprofundamento e alargamento da história da Bahia e esta 
em relação à história do Brasil. 21

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5672032
804352012

274

nelsonsanjad@uol.
com.br / (91) 3085-
9830

Os objetivos do grupo são dar visibilidade para as 
pesquisas históricas sobre a Amazônia; incentivar o 
desenvolvimento de novas investigações sobre a história 
das ciências na região (com suas múltiplas relações 
disciplinares, como antropologia, geografia, botânica, 
zoologia, geologia, etc.); institucionalizar a disciplina 
História das Ciências nas instituições de ensino e pesquisa
regionais; criar instrumentos para o intercâmbio entre 
pesquisadores e instituições que trabalham com o tema, 
como seminários, publicações conjuntas, etc.; e contribuir 
para a localização e preservação de acervos e fontes 
históricas relacionados ao tema. Espera-se, como 
principais repercussões do grupo, a formação de novos 
pesquisadores na área, o incremento da produção 
científica e a divulgação de fontes relacionadas à prática 
científica na Amazônia. 27

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1861813
571714807

277

giovanijsilva@hot
mail.com / (96) 
9162-1561 - 18

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3465503
442814838

287

leatiriba@gmail.co
m / (21) 99991-
4641

Introdução O grupo de Pesquisa - Infâncias, Tradições 
Ancestrais e Culturas Ambiental/GiTaKa - iniciou suas 
atividades em 2011, com o objetivo de investigar 
processos de produção de práticas ecológicas em espaços
de Educação Infantil e de formação de seus educadores. 
Buscamos metodologias de formação que incluam as 
dimensões da reflexão teórica e da ação, que assumam a 
educação em um sentido amplo - extrapolando marcos da 
transmissão de conhecimentos via razão - e busquem 
abranger outras dimensões e necessidades humanas, 
como a intuição, as vontades do corpo, as relações com a 
natureza, a arte em suas múltiplas dimensões (Música, 
Dança, Teatro, Artes Visuais e Literatura). Articulando 
estreitamente ações de extensão, ensino e pesquisa, o 
Grupo investe em criação, registro e difusão de novas 
metodologias de trabalho pedagógico voltadas para a 
qualificação do cotidiano das instituições educacionais em 
relação às ecologias pessoal, social e ambiental.(Guattari, 
1990) 11

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0610811
758436635

289 burgardt.vhv@gma
il.com / (55) 
99655-8931

O grupo de Pesquisa "Integração e Conflitos em Regiões 
de Fronteira" está vinculado ao curso de Relações 
Internacionais do campus de Sant´Ana do Livramento. No 
contexto complexo e dinâmico das relações internacionais 

13 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1349248
519339072
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insere-se a nova linha de pesquisa do campus de Sant
´Ana do Livramento "Integração e Conflitos nas regiões de 
fronteira" que contempla o estudo do fenômeno da 
relacionalidade fronteiriça visto sob seus diversos 
aspectos: históricos, sociais, culturais, econômicos-
comerciais, políticos e jurídicos. Serão estudados os 
diferentes processos de integração regional, suas etapas e
implicações no desenvolvimento internacional, nacional e 
local, especialmente em regiões de fronteira como as que 
envolve a metade-sul do Rio Grande do Sul, onde insere-
se a UNIPAMPA, bem como os conflitos típicos das 
relações fronteiriças entre cidades localizadas em faixas de
fronteira. O grupo de pesquisa do curso de Relações 
Internacionais tem como objetivo também a criação de um 
futuro Centro de

291

rezwetsch@gmail.
com / 
www.est.edu.br / 
(51) 21111400

O Grupo de Pesquisa reuniu vários pesquisadores que 
foram concluindo seus projetos de mestrado e doutorado: 
Marcelo Saldanha, mestrado, 2012; Maria Brendalí Costa, 
mestrado, 2013; Lilian Conceição Silva Pessoa de Lira, 
doutorado, 2014. Três mestrados profissionais e três 
trabalhos finais de Especialização. Desenvolveu ao longo 
do período (2012-2014) vários eventos no Congresso 
Internacional da Faculdades EST: Simpósio "Teologia e 
Interculturalidade na América Latina" em setembro de 
2012, com participação internacional dos EUA e da Bolívia;
Seminário "Teologia, Política e cultura" com participação 
de pesquisadores do Brasil, EUA e Argentina, em 
setembro de 2013. Em 2014, foi publicado o livro "Cenários
urbanos: realidade e esperança", org. Roberto E. Zwetsch, 
São Leopoldo: Sinodal, 2014 (ISBN 9788581940267). Em 
2015 foi lançado o livro "Conviver. Ensaios para uma 
teologia intercultural latino-americana. São Leopoldo: 
Sinodal, EST, 2015 (ISBN 9788581940700). 17

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5162554
812062052

294

lbchagas@ufsj.edu
.br / 
www.ufsj.edu.br/ar
tes / (32) 
33733967 - 14

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0247463
840553119

296
estevao@unir.br / 
(69) 2182-2199

(a) Agregar novos pesquisadores, tanto de outros 
Departamentos da UNIR quanto de outras Universidades, 
dedicados ao estudo da temática; (b) Fomentar a pesquisa 
entre graduandos, mestrandos e docentes da UNIR para 
que desenvolvam suas investigações de forma 
interdisciplinar, no bojo deste Laboratório e sob a 
orientação de seus integrantes; (c) Contribuir de forma 
efetiva para o adensamento e qualificação do debate para 
as políticas, epistemes, movimentos sociais e socialidades 
e identidades a partir da discussão latino-americana; (d) 
Criar um marco de referência em estudos e pesquisas 
sobre políticas com impacto social, econômico, ambiental, 
epistêmico e territorial na América Latina (em especial na 
pan-amazônia) e seus efeitos, considerando-se os diversos
atores envolvidos e respectivas estratégias. 34

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3451725
054717810

298 aflorafloresta@gm
ail.com / 
www.aflora.blogsp
ot.com / (68) 3901-
2527

O grupo é uma rede de pesquisadores vinculados não 
apenas à universidades, mas também à outros orgãos 
públicos e não-governamentais, no Brasil e fora do país. 
Por meio dos Seminários Aflora (seminários periódicos de 
discussão de trabalhos e pesquisas), uma lista de 
discussão, grupos de estudos, um blog e em eventos 
(constituição e/ou participação em GTs), os temas de 
interesse comum têm sido discutidos, com algumas 
publicações individuais ou coletivas. O grupo ainda está 
articulado com outros grupos de pesquisa e/ou redes de 

20 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1501562
985139362
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pesquisadores, como o Projeto Nova Cartografia Social. 
Em termos de repercussão mais local, o grupo tem 
constituído num espaço de circulação e formação de 
alunos da gradução em Ciências Sociais da UFAC. 
Monitores, alunos bolsistas e voluntários atuam no grupo 
e/ou desenvolvem suas pesquisas de iniciação científica e 
monografia. O grupo é ainda uma referência de debates 
para pesquisadores da área que estejam desenvolvendo 
projetos no Acre ou vizinhanças.

302

joaquimpsilva@uol
.com.br / (77) 
3424-8652

O grupo surge a partir de pesquisas que vem sendo 
conduzidas na área de antropologia na UESB, buscando 
sinergizar estas iniciativas isoladas e oferecendo um fulcro 
para um futuro prógrama de pós-graduação em 
antropologia, necessidade premente em nossa instituição, 
assim como, para o interior da Bahia e norte de Minas 
Gerais. A temática está ligada a pesquisas antropológicas, 
envolvendo as diferentes linhas da tradição disciplinar da 
antropologia. A saber: arqueologia, estudos etnológicos, 
estudos sobre saberes tradicionais, incluso os conhecidos 
como etnociências (etnobiologia, etnoecologia, etno 
etologia, etnomatemática, etnolingüistica, etnohistória) , 
além daqueles vinculados a análises biológicas do ser 
humano (genética e saúde de populações etnicamente 
diferenciadas e paleoantropologia) e a chamada 
antropologia filosófica. O grupo objetiva, entre outros, dar 
sinergia as diferentes pesquisas que ocorrem na UESB 
sob a chancela ou inspiração da antropologia e fulcrar a 
construção de uma futura pós na área, buscando interação
com outros centros de´produção antropológica no Brasil e 
no mundo. O grupo conta com espaço físico para análises 
laboratoriais, reserva técnica e sala de exposição. 10

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/6400536
041567328

306

cwpg@uol.com.br 
/ 
http://http://www.le
mto.uff.br / (21) 
26295906

O LEMTO - Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais
e Territorialidades - se dedica à pesquisa da relação 
sociedade/espaço buscando contribuir para a elaboração 
de uma teoria crítica da ação social a partir da Geografia. A
análise dos conflitos sociais e dos movimentos sociais é o 
ponto de partida para a compreensão dos complexos 
processos de territorialização, sempre compreendido pela 
tríade território-territorialidade-territorialização. 26

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9073470
207141698

307

labepeh.ufmg@gm
ail.com / 
http://tematizandoa
rteseoficios.blogsp
ot.com / (31) 3409-
5303

Realização de Estudos e Pesquisas em Ensino de História,
com articulação entre Universidade e Educação Básica. O 
Laboratório desenvolve estudos relacionados à produção 
acadêmica em Ensino de História e suas interfaces. O 
Labepeh volta-se ao ensino, pesquisa e extensão em 
Ensino de História, com ampla atuação articulada a 
escolas da Educação Básica, na forma de parcerias e 
ações integradas. O Labepeh está também integrado a 
centros internacionais de pesquisa e ensino em Ensino de 
História. 27

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3324820
281448593

311 jabchies@terra.co
m.br / (51) 
33086740

O Laboratório de Imunobiologia está inserido no 
Departamento de Genética da UFRGS e, em conjunto com
o Grupo de Terapia Gênica compõe o Laboratório de 
Imunogenética. As principais linhas de pesquisa do grupo 
envolvem a análise de fatores genéticos e imunológicos 
em populações humanas saudáveis(aqui subclassificadas 
de acordo com a origem étnica ou idade i.e análise de 
fatores de imunosenescência) e em grupos com doenças 
auto-imunes ou pró-inflamatórias. Outros focos de 
interesse no Laboratório de Imunobiologia incluem a 
análise de genes de Resistência a Múltiplas Drogas e 
genes de Detoxificação em grupos populacionais expostos 
a agentes mutagênicos. Também abordamos o 
envolvimento do sistema imune no sucesso gestacional e, 

13 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8183369
839206136

Página 251 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total Links

recentemente estamos desenvolvendo análises de 
bioinformática visando a caracterização estrutural de 
epitopos virais imunodominantes.

313

joselindomar74@g
mail.com / (11) 
95433-9154

O objetivo do Laboratório de Investigação em Migração, 
Nação e Fronteira (LIMINAR) é investigar temas referentes
à relação identidade e diferença no contexto das múltiplas 
fronteiras no mundo contemporâneo. As pesquisas 
desenvolvidas pelo grupo se centralizam nas seguintes 
temáticas específicas: fronteiras étnicas e nacionais, 
imigração internacional, nação e região, relações raciais e 
identidades pós-coloniais. Organizamos no início de 2007 
um grupo de Estudo na Linha fronteiras e identidades com 
alguns alunos do curso de Graduação em Ciências Sociais
da UNIFESP; Os alunos estão pesquisando temas sobre 
nacionalismo, fronteiras nacionais, pensamento pós-
colonial,identidades e alteridades nos mercados informais, 
imaginários regionais e nacionais e identidades étnicas. 11

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8771388
226939272

321

marcelocr@uol.co
m.br / 
www.naoexemplar.
com / (61) 8132-
3207

A trajetória do grupo é marcada primeiramente pela 
exploração de questões relativas ao universo rural, ao 
Estado e as ações coletivas em países da américa latina e 
da áfrica. Lugares e situações sociais que tradicionalmente
evocam descrições orientadas pelas narrativas 
sociológicas da falta, da ausência ou do desvio em relação 
a padrões de organização política, de desenvolvimento 
econômico ou mesmo de moralidade. Ou seja, somos um 
grupo de pesquisadores que por muito tempo foi definido 
pelos seus próprios pares como periféricos em relação aos
temas e processos fundamentais da disciplina. Nossa 
posição em termos de pesquisa é de romper com este tipo 
de explicação sociológica justamente porque ela se orienta
por uma narrativa exemplar da sociologia que somente 
consegue ler os processos socias ao compará-los com o 
que teria se passado na europa e na américa do norte. A 
sociologia que chamamos de exemplar converteu os 
processos que foram e continuam a ser analisados nesses 
países em centros ou, em nossas palavras termômetros, 
para a vida social onde quer que ela se desenvolva. Diante
desse quadro, o desafio que se impõe é o de construir uma
narrativa sociológica por meio de formas teóricas que não 
se expressem por meio de marcadores sociais orientados 
por pólos positivos e negativos e nem centrais e 
periféricos. Tal desafio teórico não visa romper as formas 
teóricas correntes, mas sobretudo desafiá-las a incorporar 
ao seu escopo situações sociais que são quantitativamente
e qualitativamente significativas no mundo contemporâneo,
mesmo não estando nos antigos estados coloniais. A 
questão central do laboratório de pesquisa sociologia não-
exemplar é construir formas narrativas novas por meio de 
objetos também novos, que forneçam alternativas claras a 
conceitos como periferia, atraso, desenvolvimento, 
clientelismo, populismo, movimentos sociais, rural, urbano, 
cultura entre outros. 12

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0662457
738159014

327 grupo.latim@yaho
o.com / (91) 
32017750

Apesar do fato de a introdução à língua latina não constar 
na grade curricular dos cursos de bacharelado e 
licenciatura em História, há um número considerável de 
alunos(as) interessados(as) em épocas cuja 
documentação original é basicamente em língua latina 
(sobretudo, as Idades Média e Moderna e, dentro da 
última, a Época Colonial). A aquisição de elementos 
básicos deste idioma antigo contribui a facilitar o acesso a 
certos textos-chave. Neste sentido, é importante apontar 
para a quantidade de documentos escritos em latim 
durante a fase colonial da Amazônia. Sobretudo cartas-
ânuas, catálogos e declarações, dos séculos XVII e XVIII, 

23 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5947665
953272651
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concernentes à atuação das ordens religiosas. Muitas 
vezes ainda não traduzidos, estes escritos completam e 
complementam a documentação colonial já editada. Com a
digitalização de muitas fontes, o acesso a estes textos foi 
facilitado. Desde março de 2009, foram ministrados três 
cursos básicos (3 semestres) e traduzidas cinco cartas-
ânuas sobre a Amazônia.

329
leiaufmt@gmail.co
m / (65) 3615-8493

A proposta de criação do LEIA tem como objetivo instituir 
um espaço de reflexão, pesquisa e intercâmbio de estudos 
que tratem de temáticas ibéricas e americanas na 
Universidade Federal de Mato Grosso. Considerando o 
histórico das pesquisas já realizadas e aquelas em 
andamento na graduação e na pós-graduação, cujo objeto 
ou problema referem-se à história ibero-americana, 
pretende-se fomentar a interação e o trabalho em conjunto 
a fim de estimular novas pesquisas nessa universidade, 
bem como a criação de redes de pesquisa com outras 
instituições no país e no exterior. Espera-se, com isso, 
contribuir com o avanço das pesquisas históricas desde 
uma região da América privilegiada para se pensar a 
dimensão ibérica do continente. 11

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5263190
088711065

348

maria.elessandra
@ifro.edu.br / 
www.ifro.edu.br / 
(69) 3421-5045 - 63

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/6221322
390584834

350

mareunb@gmail.c
om / (61) 3107-
0713

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Jurídica e 
Atlântico Negro é um grupo de pesquisa Faculdade de 
Direito da UnB. O Núcleo dedica-se à reflexão sobre 
formulações e construções narrativas alternativas à 
Modernidade, visando a reapropriação crítica dos ideais de
Liberdade e Igualdade. Pretende-se, assim, descrever e 
incorporar fluxos de significações e idéias que surgem da 
construção de identidades periféricas contrapostas ao 
processo histórico totalizante do poder colonial. Nos 
estudos desenvolvidos assume a centralidade das análises
a discussão sobre continuidades e rupturas, ausências e 
agenciamentos, compreendendo-se o encontro colonial 
fundante dos Estados contemporâneos como um choque 
essencialmente violento e desterritorializante, formador de 
subjetividades e coletividades que ecoam pelas 
sociedades atuais. Nesse quadro, o Atlântico Negro surge 
como uma categoria central, descrevendo mais um quadro 
de possibilidades. 23

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5072795
521860128

356

fitomathes@yahoo
.com / 
www.microbiologia
unifap.blogspot.co
m / (96) 81362261

A Microbiologia pode ser definida como a ciência, ou ramo 
desta, encarregada do estudo dos microrganismos, dentre 
os quais podemos citar os protozoários, vírus, bactérias, 
microalgas e fungos. Ela está relacionada com todos os 
aspectos dos microrganismos: estrutura, nutrição, 
reprodução, genética, atividade bioquímica, classificação e 
identificação. Em nosso planeta, por quase todas as 
partes, a vida se apresenta intimamente relacionada com 
os microrganismos. A mesma percepção pode ser 
detectada para a região Amazônica, sítio de enorme 
biodiversidade. Estes seres diminutos, invisíveis ao olho 
desarmado, são abundantes no solo, na água e no ar. De 
incalculável valor na natureza, os microrganismos também 
decompõem restos vegetais e animais para transformá-los 
em gases e elementos minerais recicláveis por outros 
organismos. Os microrganismos são, portanto, o grupo de 
organismos mais amplamente distribuídos na Terra. 
Nenhum outro organismo tem a habilidade de alterar 
quimicamente. 9

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/2143578
515522037

357 rschwan@dbi.ufla. O grupo de microbiologia aplicada tem se destacado no 25 http://dgp.cnpq.br/dgp/

Página 253 de 269



Pesquisadora Mariana de Salles Oliveira – Produto 01                 

Id
Contato - 
Email/Website Repercussões

RH - 
Total Links

br / www.ufla.br / 
(03) 38291614

oferecimento de cursos de pós graduação com 
participação de professores de outras instituições 
nacionais e internacionais. A área de fermentação tem 
desenvolvido métodos e selecionado microrganimos para 
inoculação em processos fermentativos visando melhoria 
da qualidade e novos produtos.Participantes do grupo têm 
apresentando palestras e trabalhos em congressos 
nacionais (Congressos de MIcrobiologia, Ciência e 
TEcnologia de Alimentos) e internacionais (International 
Symposium on YEasts; FoodMicro, etc;O grupo tem obtido 
financiamento para a pesquisa de diversas fontes de 
fomento: CNPq, CAPES, União Européia, The Leverlhume 
Trust (UK), FAPEMIG, PADCT, FINEP. O grupo tambem e 
responsavel pela colecao de culturas da microbiologia 
agricola (CCMA) registrada na WFCC.o grupop de MA 
formou juto aso estudantes um nucleo de estudos em 
fermentacoes rudimentares e industriais desde 2010, para 
realizar estudos, extensao e divulgacao da pesquis

espelhogrupo/2917425
054395943

359
claudelir@incis.ufu
.br / (34) 32394368

O MOVITE reune estudantes e pesquisadores que 
estudam experiências sociais que envolvam individuos e 
coletivos: inseridos em diferentes tipos de mobilidade 
espacial; motivados por diferentes causas - laborais, 
étnicas, politicas, economicas e culturais; nos niveis 
nacional e transnacional e que viabilizam no e pelo 
deslocamento formas de vinculação social, saberes da 
mobilidade e novos arranjos territoriais. A etnicidade, as 
migrações, as práticas culturais urbanas, as formas de 
sociabilidade e as redes são os objetos de estudo que 
mais destacam-se nas pesquisas do grupo. 13

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/2070673
393911432

364

passospassos@g
mail.com / 
http://www.ufmt.br/
ie/gpmse / (06) 
36158435

Surgido em 1993, no âmbito da primeira grande reforma do
Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFMT, o 
Grupo de Pesquisa encontra-se hoje organizado em seis 
linhas de pesquisa, estudando os processos educativos em
suas distintas dimensões e contextos, com base em visão 
interdisciplinar que articula fundamentalmente categorias 
provenientes da filosofia, sociologia, da ciência política e 
da antropologia. A relevância dos trabalhos produzidos 
pelo Grupo se evidencia: na área acadêmica, com 
expressiva titulação de mestres e doutores, produção 
científica e publicações; na área governamental, através de
assessorias e consultorias; no âmbito da sociedade civil 
organizada, através da formação de quadros, assessorias, 
processos avaliativos, realização de debates periódicos 
com representantes de movimentos sociais e de 
organizações civis. E publicação de artigos, capítulos e 
livros de referência. 63

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9188336
934282879

369

musa@ufba.br / 
www.isc.ufba.br / 
(71) 32837422

O MUSA tem buscado integrar produção de conhecimento 
de alta qualidade, a formação em pesquisa e a cooperação
técnico-científica com a sociedade civil organizada, 
particularmente aos movimentos de mulheres, de luta 
pelos direitos sexuais e reprodutivos e pela equidade de 
gênero em saúde. Também tem mantido uma estreita 
articulação com instituições públicas de saúde e de 
educação, além de participar de instâncias de 
monitoramento e controle social das políticas públicas, tais 
como a Comissão Nacional de Mortalidade Materna, a 
Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher do Conselho 
Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Mulher, a Comissão Nacional Mulher e AIDS do
Ministério da Saúde, o GT Gênero e Saúde da Associação 
Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
(ABRASCO) e o Conselho Nacional de Direitos da Mulher. 26

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9001871
780163429

371 lab.nadir@usp.br / O NADIR foi criado em 03/2008. Em 08/2009 ocorreu o I 27 http://dgp.cnpq.br/dgp/
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http://enadir2015.b
logspot.com.br / 
(11) 2648-0622

ENADIR (Encontro Nacional de Antropologia do Direito). 
Em 11/2009 foi concluída a 1ª edição da pesquisa "Direitos
Humanos - Percepções dos Alunos de uma Escola Pública 
Estadual". Em 2010 estabeleceram-se trocas com a 
Université d'Ottawa, Canadá, e com o LAJP - Laboratoire 
d'Anthropologie Juridique de Paris. Em 08/2011 ocorreu o 
II ENADIR. Em 06/2011 o NADIR associou-se ao Núcleo 
de Estudos da Violência (NEV-USP) com o Projeto 
"Sujeitos, Discursos e Instituições" (até 03/2016). Em 2012 
foi concluída a 2ª edição da pesquisa sobre D. Humanos. 
Em 02/2013 o NADIR e o LAJP se tornaram parceiros no 
Programa USP-COFECUB e em 04/2013 foi concluída a 3ª
edição da pesquisa sobre D. Humanos. Em 08/2013 
realizou-se o III ENADIR. Em 2014 foram sistematizadas 
as 3 edições da pesquisa sobre D. Humanos e em 02/2015
a parceria NADIR-LAJP (USP-COFECUB) foi renovada até
12/2016. O IV ENADIR se deu em 08/2015 e o V ocorrerá 
entre 28 e 31/08/2017.

espelhogrupo/5911329
942852747

380

nemoreges.famerp
@gmail.com / 
www.famerp.br / 
(01) 32015700

O Grupo é composto por estudantes docentes da 
graduação e pós-graduação da área da saúde, 
principalmente da enfermagem. No Núcleo de estudos são 
abordadas temáticas sobre qualidade de vida, morbidade 
referida nas diferentes etapas do ciclo vital humano, 
processo de gestão do ensino, da atenção em saúde e da 
atividade laboral, tendo por referência o desenvolvimento 
de pesquisas em nível de iniciação científica e de pós-
graduação strictu sensu vinculados ao Grupo de Pesquisa. 
Os estudos e pesquisas realizados pelo grupo visam 
contribuir para o avanço do conhecimento no foco de 
condições de vida, de saúde e de trabalho, nas diferentes 
fases do ciclo de vida humano, considerando a interface 
com a resolutividade de atenção dos serviços de saúde. 
Ainda, a produção científica deve ser divulgada em 
eventos regionais, nacionais e internacionais e publicados 
em periódicos especializados, particularmente aquelas 
desenvolvidas por alunos do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem. 35

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5850706
987389924

381

(88) 
35727200/camila.p
rado@ufca.edu.br/
http://nepam-
ufc.blogspot.com.b
r/

Núcleo de Estudos do Pensamento Antigo e Medieval é um
centro de estudos, pesquisa e formação sobre o 
pensamento antigo e medieval que pretende fomentar a 
reflexão sobre a relação entre a filosofia clássica e outras 
formas de pensamento e expressões culturais, 
disciplinarmente, culturalmente ou temporalmente 
distintas.O NEPAM vem funcionando desde 2011 como 
Programa de Extensão, divulgando e fomentando a 
pesquisa sobre cultura clássica antiga e medieval, 
buscando sanar uma lacuna deixada pelo ensino regular e 
auxiliando na formação continuada de professores e 
pesquisadores em filosofia, artes e ciências humanas. Os 
pesquisadores envolvidos (graduandos, pós-graduandos e 
professores) vêm participando de diversos eventos no 
país, apresentando e publicando suas pesquisas. 14

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0561568
543879768

382 (08) 
21268286/nepe@u
fpe.br/http://www.u
fpe.br/nepe

Os membros do NEPE desde de 2012, após uma reunião 
interna de avaliação e num processo de re-estruturação 
das suas atividades de pesquisa decidem consolidar as 
seguintes LINHAS DE PESQUISAS: a) 
Etnodesenvolvimento Territorialidade e Meio ambiente; b) 
Identidade, Etnicidade e Relações Interétnicas; c) Praticas 
Tradicionais de Cura e Intermedicalidade; d) Arquivos, 
Museus e Coleções Etnográficas. Os membros do NEPE 
reforçam os seguintes objetivos intitucionais: Produzir 
conhecimento sobre a Etnicidade enquanto fenômeno 
social vivenciado em diferentes contextos situacionais e 
históricos dando ênfase nas questões sócio-política de 

40 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9321606
816181341
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povos etnicamente diferenciados, buscando agrupar 
pesquisadores interessados na temática da etnicidade, 
dentro de uma perspectiva interdisciplinar tendo como 
objetivo específico coordenar um fórum de debates e 
pesquisas sobre o tema da identidade, etnicidade e das 
relações interétnicas como fenômeno-processo social no 
campo disciplinar da Antropologia

383

(21) 
23340832/nepec_
uerj@yahoo.com.b
r/http://nepec-
uerj.blogspot.com.
br/

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura-
NEPEC realiza, a mais de 20 anos, pesquisas voltadas 
para a dimensão espacial da cultura em suas múltiplas 
esferas de análise a partir da Geografia. O NEPEC inserido
no Programa de Pesquisador Visitante do Programa de 
Pós-graduação em Geografia-PPGEO visa ampliar os 
conhecimentos teóricos na difusão da Geografia Cultural e 
Geografia da Religião no Brasil. A difusão é realizada a 
partir de realizações bianuais do Simpósio Internacional 
sobre Espaço e Cultura; a coleção Geografia Cultural, com 
22 títulos e o periódico Espaço e Cultura - 3ª revista em 
âmbito mundial a trabalhar com a dinâmica espacial da 
cultura com avaliação Qualis B1/CAPES. O grupo NEPEC 
em Rede possui intercâmbios com a Universidade 
Estadual do Ceará; Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho; Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
Universidade de Coimbra, Portugal; Universidad Nacional 
de Luján, Argentina e L'Université Paris-Sorbonne (Paris 
IV). 10

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9430855
366240818

384

(05) 
33083093/gabriela
coelhodesouza@g
mail.com/www.ufrg
s.br/pgdr/nesan

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Segurança 
Alimentar e Nutricional está vinculado ao Programa de Pós
Graduação em Desenvolvimento Rural e ao Centro de 
Estudos e Pesquisas Econômicas ? IEPE da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul ? UFRGS. Tem o objetivo de desenvolver 
pesquisas, fomentar ações e atividades de extensão na 
área de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na 
perspectiva do Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA), do fortalecimento da agrobiodiversidade brasileira 
e da Soberania Alimentar. 26

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9500852
447175890

389

(05) 
33086647/chicaec
kert@gmail.com/ht
tp://www.ufrgs.br/if
ch/ppgas/

Grupo de pesquisa em antropologia visual. Objetivo: 
desenvolver pesquisa etnográfica com instrumentos áudio-
visuais. Produção científica divulgada como exposições 
fotográficas, vídeos documentários, produção de teses, 
dissertações, trabalhos de conclusão de curso de 
graduação, monografias, artigos, apresentação em 
congressos e outros eventos científicos e hipertextos 
divulgados em cd ou dvd.Organiza eventos de porte local, 
nacional e internacional como mostras de filmes 
etnográficos, exposições de fotografias de pesquisas 
etnográficas e audições sonoras de pesquisas 
etnográficas. Orientação sistemática de BIC, TCC, 
mestrado e doutorado. O Núcleo coordena a Galeria Olho 
Nu do IFCH UFRGS com exposições temporárias de 
fotografias de pesquisas em antropologia, história, 
sociologia, arqueologia, artes e comunicação com 
importante impacto junto ao público da UFRGS. Prêmios 
obtidos de seus pesquisadores no Prêmio Pierre Verger 
como melhor ensaio fotográfico (2 prêmios) nos eventos 
RBA 36

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9399175
810030036

390 (82) 
32141325/sjallen
@uol.com.br/www.
nucelo.ufal.br/nepa

O Núcleo de Ensino e Pesquisa Arqueológico (NEPA) tem 
como objetivos a orientação de alunos e a realização de 
pesquisas arqueológicas no Estado de Alagoas. As 
atividades realizadas pelo NEPA incluem disciplinas 
teóricas em sala de aula, aulas práticas no laboratório e no
campo, arqueologia de contrato e pesquisas científicas. 

18 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5452078
617682869
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Projetos de extensão têm importância particular, pois 
acreditamos que o envolvimento de dirigentes dos 
municípios alagoanos (secretarias de cultura, educação, 
etc.) nas atividades do NEPA serve para despertar 
interesse na preservação do patrimônio arqueológico pelo 
público leigo.

398

(41) 
33102707/neabufp
r1@gmail.com/ww
w.neab.ufpr.br

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros UFPR caracteriza-se 
por desenvolver atividades articuladas de Ensino-
Pesquisa-Extensão e por reunir pesquisadores de áreas 
afins aos Estudos Afro-Brasileiros. Articula o campo de 
Estudos Afro-Brasileiros com diferentes e interligadas 
áreas de conhecimento: educação e relações étnico-
raciais-políticas afirmativas-ensino de história e cultura 
afro-brasileiras; antropologia das populações afro-
brasileiras-quilombos e outras comunidades tradicionais; 
sociologia política-sociologia das relações raciais; análise 
de discurso-discurso e racismo. Nessas áreas produz 
estudos e publicações advindas de pesquisas, com 
produções coletivas e individuais, em meios nacionais e 
internacionais, conforme atestam os currículos lattes dos 
pesquisadores e estudantes que compõem o grupo. 64

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/7734734
611174575

409

(85) 99964-
6474/michelleguim
a@gmail.com

A conservação do ambiente e a convivência com o 
semiárido dependem de estratégias para o uso sustentável
dos recursos naturais renováveis e controle da degradação
ambiental. A oferta de alimentos, em constante 
crescimento, face a demanda atual, está estritamente 
relacionada às condições ótimas edafoclimáticas para a 
produção vegetal, bem como à presença de polinizadores. 
O Grupo de pesquisa intitulado NEPAC pretende 
complementar o conhecimento sobre abelhas na Caatinga.
Visa ainda ser uma ferramenta em áreas de aplicação 
diversa tais como: Meio ambiente, Apicultura, 
Meliponicultura, Etnoconhecimento, Economia Rural, 
Agricultura Familiar envolvendo o Ensino a Pesquisa e a 
Extensão. Portanto, o gerenciamento de pesquisas que 
visem o uso dos recursos naturais de forma sustentável 
proporcionará geração de conhecimentos técnico-
científicos indispensáveis para o desenvolvimento 
sustentável da região semi-árida brasileira. O Grupo é 
formado por profissionais da área e estudantes do Instituto 17

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5600054
093456717

411

(31) 9619-
4936/aracymartins
60@gmail.com

Este Núcleo de Estudos e Pesquisas é resultado de uma 
demanda resultante da pesquisa realizada, com apoio do 
CNPq, sobre os discursos e representações da África e 
dos negros nos manuais escolares em países de língua 
portuguesa, em referência às leis 10.639/03 e 11.645/08. A
pesquisa teve repercussão internacional, atraindo 
pesquisadores nacionais e internacionais. Desse modo o 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, História, 
Letras e Artes: diversidade sociocultural, relações étnico-
raciais em países de língua portuguesa acolhe 
pesquisadores que desenvolvem estudos e pesquisas 
sobre literatura, literatura africana, diáspora, história, 
materiais didáticos, patrimônio imaterial, conhecimentos e 
saberes tradicionais produzidos em contextos diaspóricos, 
estudos de línguas, tensões entre língua oficial e língua 
materna em países que outrora pertenceram aos domínios 
português, formando uma extensa rede de pesquisa 
internacional com intercâmbios, trocas e produções de 
conhecimento. 57

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8680417
291349033

416 (38) 38362-
9466/tatiana.rodrig
ues@ifnmg.edu.br/
www.ifnmg.edu.br/j

O grupo de trabalho tem capacitado extrativistas da bacia 
hidrográfica do Rio Peruaçu em Januária/MG para as 
ações de pré coleta, coleta, transporte,a armazenamento e
processamento de frutos de araticum, buriti, pequi, cagaita,

10 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1612614
203359726
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anuaria

cajuí, umbu, coquinho azedo. Tem atuado também no 
fortalecimento do associativismo e cooperativismo junto as 
extrativistas e cooperados da Cooperuaçu. As ações do 
grupo prevê capacitações em extrativismo sustentável.

419

(97) 
35612363/abelga
ma@usp.br/www.ri
beirinhosdoamazo
nas.com - 23

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0061077
862369713

427

(64) 3672-
5100/nepem@fime
s.edu.br/www.nep
emunifimes.com.br

O Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão Multidisciplinar 
(NEPEM), é resultado do interesse de professores do 
Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) para com as 
atividades de pesquisa e extensão. A partir disso, esse 
Núcleo iniciou suas atividades no primeiro semestre de 
2014, tendo o seu registro oficial junto à diretoria de 
pesquisa do UNIFIMES no segundo semestre. Atualmente,
na coordenação estão os professores Dr. Marcelo Máximo 
Purificação e Dr. Eleno Marques de Araújo. O NEPEM 
abrange todos os cursos da UNIFIMES. Os integrantes 
desse Núcleo desenvolvem ações pautadas na 
indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. O foco principal é a formação inicial e 
continuada qualitativa, humanista e cidadã dos 
participantes, assim como também a busca da qualidade 
de vida das pessoas da região. 41

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1947943
858250779

435

(67) 3509-
3788/claudio.lopes
@ufms.br/www.cpt
l.ufms.br

Objetiva-se investigar a tutela jurídico-penal de bens 
jurídicos no Brasil, com ênfase às concepções científicas 
que dão base à legislação penal, às teorias que 
fundamentam o direito de punir do Estado e, 
fundamentalmente, a noção de ser humano como 
destinatário das normas jurídico-penais e a forma como a 
Sociedade e o Estado se relacionam, juridicamente, no 
tratamento da questão, inclusive a partir da perspectiva da 
Política Criminal contemporânea a fim de problematizar 
casos de conflitos e/ou conflitualidade socioambiental pelo 
viés sociológico e jurídico, com vistas a implementar uma 
análise a partir da Sociologia da violência. 19

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8349756
100604366

436

(54) 
33168339/golin@u
pf.br/www.upf.br

O Núcleo de Pré-História e Arqueologia (NuPHA) possui 
formação multidisciplinar, congregando arqueólogos, 
historiadores, antropólogos e profissionais de áreas afins. 
Funciona em sistema de rede e intercâmbio. Produz 
eventos, elabora projetos e presta assessoria. Articula um 
fórum de intercâmbio científico e difusão de 
pesquisas.Institucionalmente está vinculado ao PPGH da 
Universidade de Passo Fundo, que responsabiliza-se pela 
guarda do acervo no Laboratório de Cultura Material e 
Arqueologia. As linhas de pesquisas abrangem os 
seguintes temas: Pré-História do Planalto Meridional; 
Arqueologia missioneira; Educação patrimonial e difusão 
do conhecimento arqueológico; Arqueologia dos povos e 
comunidades tradicionais; Fronteiras e contato cultural 
interétnico na pré-história; Arqueologia histórica; 
Arqueologia forense; Patrimônio cultural, identidade e 
território; Pesquisa e curadoria 18

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1241835
576799537

437

(68) 3322-
3193/jose.araujo@
ifac.edu.br - 14

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/4769742
156972308

439 (92) 98417-
6202/tristao@ufam
.edu.br

É de conhecimento comum que os recursos financeiros 
aplicados no setor saúde precisam ser continua e 
cuidadosamente estudados. Os recursos são escassos e 
finitos, quer seja em termos humanos, de tempo, 
financeiros, físicos e estruturais e, por sua vez, escolhas 

15 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/4404200
635750923
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devem ser e são feitas todos os dias. O conhecimento do 
custo dos serviços públicos é fundamental para o 
atingimento de uma alocação eficiente de recursos e 
melhoria na qualidade dos serviços prestados. Permite 
utilizar de forma mais objetivamente racional os recursos 
disponíveis, ou seja, permite direcionar os esforços naquilo
que agrega valor e melhora a qualidade da assistência. 
Apesar dos expressivos números que representavam e 
ainda representam os gastos no setor saúde, Nas 
organizações públicas de saúde é comum acreditar que 
não há necessidade de se pensar em custos, já que o 
governo é o responsável por manter estas instituições. 
Proporcionará assim conhecimento de métodos de 
apuração, controle e alocaçao de recursos.

442

(82) 
32141918/nupeah.
ufal@gmail.com

O Núcleo de Pesquisa e Estudos Arqueológicos e 
Históricos foi criado com o intuito de subsidiar pesquisas 
arqueológicas e históricas, especialmente na região do Alto
Sertão alagoano, e auxiliar alunos que estejam em 
formação através de orientação para o desenvolvimento de
suas pesquisas. 16

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0160751
829418651

444

(67) 99192-
5099/acssuems@
gmail.com/www.gp
esd.com.br

O NUPESDD objetiva por meio do ensino e da pesquisa 
interdisciplinar e interinstitucional promover a interface com
as demais áreas da Linguagem. O Núcleo reúne em seu 
grupo, pesquisadores que procuram compreender o modo 
como os objetos simbólicos produzem sentidos, não a 
partir de um mero gesto de decodificação, mas como um 
procedimento que desvenda a historicidade contida na 
linguagem em seus mecanismos imaginários; agrupando 
os enunciados provenientes das interfaces examinadas, a 
partir de sequencias discursivas recortadas de cada área. 
O NUPESD da UEMS faz parte do CEPAD (Centro de 
Pesquisa em Análise do Discurso) cujos professores e 
pesquisadores trabalham em conjunto para aprofundar o 
conhecimento através de discussões e reflexões teóricas 
multidisciplinares. À Sociolinguística e Dialetologia cabe o 
estudo da variedade linguística a partir de dois pontos de 
vista: diacrônico e sincrônico. Sites: NUPESDD 
(http://www.gpesd.com.br/) CEPAD 
(http://www.cepad.net.br) 17

http://dgp.cnpq.br/dgp/f
aces/consulta/consulta
_parametrizada.jsf

447

(67) 3410-
2326/vnangelica@
yahoo.com.br

Os resultados têm sido comunicado em eventos e em 
periódico. Estabeleceu-se uma parceria com o Banco de 
Alimentos Mesa Brasil - SESC e com projetos de 
desenvolvimento de Territórios da Cidadania, realizando 
levantamentos de dados em diversas prefeituras dos 
Territórios da Grande Dourados, da Reforma e Cone Sul, 
MS. 26

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0831941
420459080

451 (43) 3371-
4246/eliane.tomias
i@uel.br/http://ww
w.uel.br/laboratorio
s/latec/

O Observatório da Questão Agrária no Paraná é uma 
iniciativa de seis grupos de pesquisa cujo trabalho 
privilegia estudos agrários e temas afins. Com atribuições 
complementares, tais grupos estão constituídos por 
professores e estudantes dos cursos de Geografia das 
seguintes universidades públicas do Estado do Paraná: 
UEL, UEM, UEPG, UFPR e UFPR/Setor Litoral, 
UNICENTRO-Irati, UNIOESTE-Francisco Beltrão e 
UNIOESTE-Marechal Cândido Rondon. Expressão do 
esforço coletivo, temos um blog de divulgação de 
informações relacionadas à Questão Agrária no Paraná 
(www.questaoagrariapr.webs.com/). As aproximações 
temáticas que culminaram na constituição do Observatório 
são de longa data, e resultaram num acervo de dados e as 
publicações produzidas pelos grupos mencionados que 
inclui artigos, dissertações e teses oriundas do trabalho de 
investigação e análise construído no diálogo com 

54 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5560865
960742054
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comunidades tradicionais, assentados, camponeses e 
sujeitos dos movimentos sociais de luta pela terra.

452

(92) 98247-
3428/wagbarteixeir
a@ufam.edu.br

O 'Observatório de ensino de línguas' reúne pesquisadores
e alunos debruçados teórica e analiticamente sobre 
questões relacionadas ao ensino de línguas na América 
Latina e, de forma especial, no Brasil, abordadas em 
quatro linhas de pesquisa: a) políticas linguísticas, b) 
formação de professores de línguas, c) estudos 
linguísticos, e d) estudos sobre a tradução no processo de 
ensino de línguas, em conexão com variados documentos 
que versam sobre a temática em tela em âmbito 
internacional, nacional, regional e/ou local, e, ainda, com 
construtos teóricos de diferentes investigadores. Os 
trabalhos desenvolvidos também buscam promover a 
integração das ações universitárias de ensino, pesquisa e 
extensão por meio de projetos que relacionem disciplinas 
da Graduação com atividades extensionistas e de 
investigação no âmbito da Universidade Federal do 
Amazonas e das universidades e instituições parceiras. 
Busca-se também promover eventos e publicar obras com 
os resultados dos trabalhos. 32

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8070105
534965452

453

(73) 
32886686/cerqueir
aneto.mg@gmail.c
om

O Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional - GPDR 
passa a se chamar OBSERVATÓRIO MILTON SANTOS 
NO EXTREMO SUL DA BAHIA (ObMS); a mudança de 
nome faz parte de um processe de amadurecimento do 
grupo que encontrou o seu norte nas definições de suas 
linhas de pesquisas. O ObMS tem como laboratório de 
suas pesquisas a região do Extremo Sul da Bahia. Nesta 
parte do território baiano o ObMS aprofunda os seus 
estudos na diversidade cultural, ambiental, urbana e rural 
do Extremo Sul da Bahia, se preocupando também com a 
preservação de vestígios da história (passado e presente) 
da região, observando a transformação da paisagem 
urbana e rural, e procura estabelecer relações com as 
comunidades tradicionais bem como as populações dos 
distritos da região. 10

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/4197228
122789457

455

(22) 2739-
7226/simonne@pq
.cnpq.br/officinacul
tural.wix.com

Este grupo atua no campo da Arqueologia e da História, 
com ênfase nos temas relacionados à Políticas Culturais 
com ênfase no Patrimônio Cultural. O grupo de pesquisa 
possui caráter interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas 
do conhecimento. À pesquisa, carro chefe do grupo, 
relacionam-se ações de extensão voltadas principalmente 
para a formação de professor. A Officina de Estudos do 
Patrimônio Cultural, criada em 2004 recebeu prêmios e 
homenagens ao longo destes anos pelo trabalho 
desenvolvido. 19

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/4794069
623746696

462

(67) 
39031182/frontetni
as@gmail.com

Pretende-se, com o esse grupo, envolver pesquisadores 
de áreas multidisciplinares em torno das questões 
sociopolíticas que ocorrem em área de fronteira, 
considerando os processos de desenvolvimento 
econômico no Mato Grosso do Sul e suas consequências 
para grupos sociais diversos. Com a aglutinação desses 
pesquisadores nesse espaço institucional de pesquisa, 
pretende-se desenvolver condições para a implantação de 
programa de pós-graduação, nível mestrado, envolvendo 
os Cursos de Ciências Sociais e História. 18

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0279010
418209320

466 (43) 
33712475/audreyl
onni@uol.com.br/
www.uel.br

O grupo atua na pesquisa, desenvolvimento e avaliação de
formulações dermocosméticas, utilizando princípios ativos 
vegetais, com diversas propriedades cosmecêuticas, como
atividade antimicrobiana, antioxidante, fotoprotetores, 
anticelulite, entre outras. Buscamos novas substâncias 
bioativas que possam ter eficácia e, portanto, potencial 
utilização como produto cosmecêutico. O grupo têm 

36 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5665993
019184488
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produzido patentes e artigos em periódicos nacionais e 
internacionais de alto fator de impacto. Esperamos que os 
resultados que surgirão dos trabalhos deste grupo sejam 
praticados pelo setor cosmético e farmacêutico, em 
benefício da comunidade. Além disso, visamos contribuir 
com o desenvolvimento científico de alunos de graduação 
e pós-graduação.

467

(11) 97102-
6913/gbfanaro@g
mail.com - 12

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1934608
061421182

472

(92) 98137-
3392/anypinheiro
@hotmail.com

O grupo foi criado com o objetivo de estudar a realidade 
social que envolve o conceito ampliado de saúde. O grupo 
já realizou várias publicações, relativas aos resultados da 
pesquisa. 6

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/2858162
445898994

482

(21) 2334-
0572/dayse.de.pau
la@uerj.br/www.pe
gge.uerj.br

O PEGGE é um Programa reconhecido por ato executivo 
da Reitoria da UERJ, desde 2002, incluído na Subreitoria 
de Extensão e Cultura, lotado na FSS/UERJ. Tem como 
objetivos: - Estimular uma produção acadêmica intra e 
interinstitucional sobre os temas: gênero, geração e etnia. -
Favorecer a implantação de políticas públicas que tratem 
destas temáticas - Organizar cursos para profissionais que 
atuem nos programas sociais (assistentes 
sociais,pedagogos, médicos, psicólogos, enfermeiros, 
nutricionistas, administradores etc.), capacitando-os para 
uma intervenção mais específica requerida pelos 
problemas em foco nos projetos. - Organização de banco 
de dados: a) com informações sobre os programas sociais 
sediados no Rio de Janeiro cujo público-alvo seja do 
interesse dos projetos desenvolvidos pelo Programa; b) 
Núcleos de estudos sobre as temáticas. Com base nestes 
objetivos, ao longo deste período, tem oferecido cursos de 
extensão, disciplinas na graduação, pósgraduação, 
diversos eventos. 14

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0212007
055820815

489

(11) 2648-
0621/roseli.fischm
ann@pq.cnpq.br/w
ww.fe.usp.br

Realização do Seminário Internacional USP/UNESCO 
Ciência, Cientistas e Tolerância e criação da Rede 
UNESCO. Publicação da série Ciência, Cientistas e 
Tolerância, pela Edusp, com 3 volumes publicados, no 
prelo a segunda edição do vol 1 e o vol 4. Realização do 
Seminário Nacional "Pluralidade Cultural e Educação", na 
FEUSP, em set. de 2005, com participação de grupos 
associados e pesquisadores do Programa de Pós-
Graduação em Educação da USP. Integração de 
colaboração com grupos de pesquisa de universidades 
federais, como UFPa, por intermédio da Professora 
Doutora Sonia Araújo, do Centro de Educação, e com a 
UFMS, por intermédio da Professora Jacira do Valle 
Pereira, do Centro de Educação, assim como da UERJ, 
por intermédio do Professor Doutor Rafael dos Santos, 
entre outros. Colaboração permanente com o Grupo de 
Pesquisa Discriminação, Preconceito, Estigma, da FEUSP 
e, por intermédio desse grupo, colaboração com ONGs no 
campo da superação da discriminação e órgãos públicos. 4

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/8323457
526107456

494 (55) 
34304323/ronaldo.
colvero@unipamp
a.edu.br

O Grupo de Pesquisa RELAÇÕES DE FRONTEIRA: 
história, política e cultura na tríplice fronteira Brasil, 
Argentina e Uruguai prevê que os trabalhos desenvolvidos 
possam ser objetos de discussão e divulgação dos temas 
desenvolvidos tanto por alunos da UNIPAMPA, Campus de
São Borja, quanto de outras IES presentes na região da 
fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Além disso, o grupo 
pretende criar vínculos com outros grupos que têm como 
meta a análise das relações fronteiriças da porção 
meridional do Brasil, bem como coadunar pesquisadores 
dos países que fazem parte desse espaço, propiciando a 

61 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/7968597
869907082
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produção do conhecimento de forma inter/multidisciplinar, 
contribuindo, consequentemente, para a consolidação (e 
criação) dos cursos de pós-graduação da UNIPAMPA no 
Campus de São Borja.

501

(43) 3371-
4000/lanza1975@
gmail.com - 21

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/6362802
432804695

504

(92) 
35333524/jdazeve
dogeo@hotmail.co
m/www.uea.edu.br

Construção de novos estados de consciência crítica e de 
novas posturas e atitudes na vivência da diversidade entre 
eu/outro pelos sujeitos coletivos da pesquisa; Redefinição 
de práticas políticas relacionadas à políticas públicas e ao 
planejamento, a partir de ações que articulem o fazer e o 
pensar; Orientação, a partir da proposição de alternativas 
de melhoria da qualidade ambiental, e por extensão à 
saúde, pautadas em princípios de respeito à vida, às 
comunidades locais; Produção de conhecimentos sobre o 
ensino das diversas ciencias vinculadas ao centro/unidade;
Elaboração de propostas metodológicas centradas na 
gestão e planejamento da Saúde, Meio Ambiente e 
qualidade de vida; Contribuição na formação de 
profissionais que atuam nas diversas áreas/ciências 
envolvidas no projeto; Realização de seminários e 
palestras, em eventos locais, nacionais e internacionais, 
visando apresentar e discutir conhecimentos e novos 
saberes produzidos pela equipe multidisciplinar de 
pesquisadores; 35

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9337652
263716354

506

(61) 3107-
8002/celeida@unb
.br

Consolidação e expansão das ações de pesquisa e 
extensão do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Agroecologia e Sustentabilidade (NEPEAS), por meio de 
projeto aprovado no âmbito do Edital CNPq 81/2013. + 
Aprovação e execução (em andamento) do projeto 
¿Inovações sócio-técnicas e institucionais para a 
conservação e valorização do bioma Cerrado¿, com o 
apoio da Fundação Agropolis (França) e CAPES (Brasil). + 
Aprovação e execução (em andamento) do projeto 
"Inovações sociotécnicas para boas práticas no 
extrativismo de espécies vegetais nativas do Cerrado 
(Inovacerrado)", no âmbito do Edital CNPq 40/2014. 3

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/9228897
850863629

509

(65) 
32220506/lagoalbu
querque@hotmail.
com/http://maldeia
exploratoria.wordp
ress.com

O TEDEPES - Grupo de Pesquisa em Teoria do Direito, 
Educação Popular e Economia Solidária. Atualmente tem 
se voltado para o estudo e análise das Teorias Políticas 
Contemporâneas de matriz neokantiana (Rawls), 
neohegeliana (Taylor e Sandel), procedimental 
(Habermas), teoria do reconhecimento (Honneth), 
redistributiva com (Fraser). No âmbito da Teoria do Direito 
associada à América Latina busca estudar o que se tem 
denominado "democracia radical" com Donna Lee Van 
Cott, Alvaro García Linera, Catherine Walsh e o "Novo 
Constitucionalismo Latino-Americano" com Almut Schiling-
Vacaflor. 9

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/6219860
726695014

510 (11) 
30617495/chao@u
sp.br/http://www.tel
emedicina.fm.usp.
br

O grupo de pesquisa é formado por Docentes, 
Pesquisadores, Pós-Graduandos, Corpo Clínico da 
FMUSP, HCFMUSP e outras instituições de educação e 
pesquisa, nacionais e internacionais. Realiza pesquisas em
tecnologias educacionais Interativas para potencialização 
da Educação em Saúde, recursos para avaliação de 
rendimento educacional, computação gráfica 3D e uso de 
impressora 3D (Homem Virtual), uso de realidade virtual e 
imersiva em saúde, games educacionais, teleassistência 
(interconsulta, 2a opinião especializada e 
telepropedêutica), telediagnóstico e teleurgencia por 
dispositivos móveis, avaliação e homologação de soluções 
em telemedicina, telehomecare, hospitais conectados, 

46 http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/5431960
736182672
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eHealth, recursos para promoção de saúde nas escolas e 
comunidades, Inteligência Artificial em Medicina e Ética, 
Etiqueta, Responsabilidade e Segurança Digital.

513

(03) 
34097502/lussandr
ams@gmail.com/h
ttp://terraesocieda
de.com.br 0 27

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/6449472
643744059

514

(92) 3621-
2323/muribeka@a
mazonia.fiocruz.br/
www.amazonia.fio
cruz.br

As iniquidades originadas de diferenciações étnico-raciais, 
gêneros, classes sociais e territoriais têm relevantes 
consequências na situação sanitária. Assumi-las como 
objeto de estudo corroboram para transformação da prática
científica e para a ampliação da proteção das coletividades
humanas. A estrutura do pensamento que norteia nossa 
empreitada está concatenada com as investigações 
baseada em categorias de análises críticas predestinadas 
a descortinar as dimensões invisíveis que agem na 
determinação social do processo saúde-doença-cuidado. 
As abordagens transdisciplinares, interculturais e 
sistêmicas têm permitido abolir estereótipos e oportunizar 
aprendizagens coletiva e emancipatória. O TASS atuará 
como observatório e agente social nas investigações 
científicas nos planos subindividual, individual e/ou 
coletivo, nos diferentes níveis de ancoragens (micro e 
macro contexto) e de interações (biológico e societal) 
estruturantes da totalidade social, cujo ímpeto é a defesa 
da vida. 20

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/3344307
126819489

518

(21) 2629-
2936/ligial.dabul@
gmail.com

1) Análise e interpretação das dinâmicas locais e 
internacionais de organizações culturais e mercados de 
arte, a volatilidade do financiamento público e privado. 2) 
Compreensão do reconhecimento do trabalho artístico, da 
natureza intrínseca e social da obra de arte, da relação das
artes com a economia criativa e das políticas relacionadas 
com a chamada "agenda criativa". 3) Mapeamento das 
formas diversificadas e renovadas de participação dos 
públicos-alvo, bem como o impacto da arte sobre a coesão
social, sobre o conflito social e sobre construção da 
identidade. 4) Exploração da relação entre arte e vida 
quotidiana, das relações de poder que permeiam os 
campos artísticos, assumindo o papel da arte como veículo
de integração social ¿ incluindo os novos e frutíferos 
campos de pesquisa da popular music, da museificação e 
do heritage, e dos seus cruzamentos com todo um novo 
conjunto de perspetivas teóricas como os Gender Studies 
ou os Queer Studies. 18

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/1724567
660388652

522

(75) 3281-
6585/ubuntuuneb
@gmail.com/www.
ubuntu.net.br

O presente grupo carrega como filosofia a ideia postulada 
pela professora Drucilla Cornell sobre o termo Ubuntu que 
abrevia o significado de uma pessoa é uma pessoa através
de outras, assim, nesse sentido, este grupo tem como 
princípio básico estudos acerca de uma Educação voltada 
para os sujeitos em seus próprios espaços de vida e 
cultura, identificando a diversidade como marca de 
possíveis endereçamentos nos campos do conhecimento 
humano, a ver: do pensamento humano e sua diversidade 
filosófica; da antropologia e alteridade; da cultura e do 
multiculturalismo; da sexologia e da diversidade sexual; da 
biologia e do meio ambiente; e da psicologia e da 
(não)heterogeneidade. Nesse desenho nascem as 
vertentes de uma provável investigação que resultará em 
produção de material didático específico e diferenciado 
para contextos educacionais da contemporaneidade, 
abrangendo as imagens de uma diversidade cultural, 
biológica, étnica, linguística, literária, religiosa etc. 23

http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/7329653
776773435
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