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Apresentação

O Estado do Amapá, um espaço da periferia regional e 

nacional, vem ao longo dos tempos buscando a afirmação de sua 

identidade e lutando pelos seus direitos enquanto ente da federação.

Nos primeiros anos desse século, o Estado do Amapá tem 

passado por um processo de implantação de grandes projetos que 

impactam de forma decisiva o ordenamento territorial, seja nas 

cidades ou no campo.

Aproximar as geografias produzidas na academia desse 

contexto de relações socioespaciais, aproximando o conhecimento 

da realidade vivida, constitui-se no principal objetivo desse evento.

Objetivos

O Seminário de Geografia, que se realizará no mês de 

fevereiro de 2017, terá como objetivo promover o debate e 

intercâmbio da produção geográfica contemporânea entre 

pesquisadores, estudantes de geografia do PARFOR da UNIFAP e 

demais convidados, constituindo um espaço privilegiado para a 

discussão do estado atual do conhecimento.

Nesse sentido, o Seminário visa dar continuidade ao 

aprofundamento da reflexão sobre os problemas e as questões que 

envolvem a implantação de grandes projetos no Estado do Amapá e 

suas implicações no espaço geográfico. As dificuldades enfrentadas 

em nosso estado exigem repensar as possibilidades de construção 

de uma geografia crítica e solidária, na perspectiva da melhoria da 

qualidade do ensino, pesquisa, extensão e do conhecimento 

desenvolvido dentro e fora da academia. 

Eixos temáticos

1 – Agronegócio no 

cerrado amapaense e seus impactos 

socioespaciais;

2 – Aproveitamento Hidroelétrico: desenvolvimento e impactos;

3 – Ensino de Geografia na perspectiva rural: ribeirinhos, 

quilombolas, indígenas e  pequenos agricultores;

Programação: 

Dia: 09-02-2017 (quinta-feira)
Manhã:
08:00 h às 09:00 h – Credenciamento
09:00 h às 12:00 h – Grupos de Trabalho 1: Agronegócio no cerrado amapaense e 
seus impactos socioespaciais
Local: Mini Auditórios do CIPPA

Tarde:
14:00 h às 15:00 h – Mesa de Abertura:

· Representante da UNIFAP
· Representante da Coordenação Geral do PARFOR/UNIFAP
· Representante do Curso de Geografia PARFOR/UNIFAP
· Representante da Comissão Organizadora do Seminário

Local: Mini Auditório do CIPPA
15:00 h às 19:00 h – Mesa Redonda 1:
Agronegócio no cerrado amapaense e seus impactos socioespaciais

· Mediador: Professor Dr. Genival Fernandes Rocha (UNIFAP)
Debatedores:

· Professor Dr. Manoel Calaça (UFG)
· Professora Dra. Patrícia Chaves (UNIFAP)
· Representante da APROSOJA-AMAPÁ
· Representante da Comissão Pastoral da Terra – CPT/AP
· Representante da Embrapa/AP
· Representante do IEPA/AP
Local: Auditório do CIPPA

Dia: 10-02-2017 (sexta-feira)
Manhã:
08:00 h às 10:00 h – Grupos de Trabalho 2: Aproveitamento Hidrelétrico: 
desenvolvimento e impactos
10:00 h às 12:00 h – Grupos de Trabalho 3: Ensino de Geografia na perspectiva rural: 
ribeirinhos, quilombolas, indígenas e pequenos agricultores
Local: Mini Auditórios do CIPPA

Tarde:
14:00 h às 16:00 h – Mesa Redonda 2:
Aproveitamento Hidrelétrico: desenvolvimento e impactos

· Mediador: Professor Dr. Jean Cláudio Santos Fonseca 
(UNIFAP)

Debatedores:
· Professor Dr. Gilberto Miranda Rocha (UFPA)
· Representante da PRODEMAC/AP
· Representante da Eletronorte
· Representante da Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão 
· Representante do MAB/AP
Local: Auditório do CIPPA

16:00 h às 16:30 h – Intervalo
16:30 h às 19:00 h – Mesa Redonda 3: Ensino de Geografia na 
perspectiva rural: ribeirinhos, quilombolas, indígenas e pequenos 
agricultores

· Mediadora: Professora Me. Eliane Cabral (UNIFAP)
Debatedores

· Professor Me. Manoel Osvanil Bezerra Bacelar (UNIFAP)
· Professor Marlo dos Reis (UNIFAP/Campus Mazagão)
· Representante da RAEFAP 
· Representante do SEED/SOMEI
Local: Auditório do CIPPA

Noite:
19:30 h às 22:30 h – Programação Cultural

· Apresentação de Grupo Folclórico
· Venda de Comidas e Bebidas típicas
· Música mecânica
Local: Cantina

Dia: 11-02-2017 (sábado)
Manhã e Tarde:

· Visita de campo orientada 
Locais: 
Empreendimentos rurais  de agronegocios as margens da BR 156 
(Cerrado)
Instalações de usinas hidreletricas no Rio Araguari - (Ferreira 
Gomes)
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