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Quadro – Intercâmbios docentes/2018
Nome

Local
de
intercâmbio
Caiena, Guiana
Francesa.

Período
Maio/2018
Dezembro/2018

Toronto
Niagara,
Canadá.

Outubro
novembro/2018

Financiamento

Atividades

Implicações para o PPGEF

e

UNIFAP

Fortalecimento da rede de colaboração na França, em
especial com a Guiana Francesa; e a elaboração (ainda
em curso) de texto acadêmico sobre circulação na bacia
do rio Oiapoque em parceria com François Michel Le
Tourneu (CNRS), Stéphane Granger (UG)
e
Raimundo Nonato Júnior (UFRN); Por fim, realizei
palestra sobre geopolítica nas fronteiras das Guianas
em evento organizado pelo CNRS/OHM, Caiena. Por
fim, participou de reunião de pesquisa do Comitê
Gestor do OHM, do qual participa desde 2015.

As ações desenvolvidas na Universidade da
Guiana (UG) e no Observatório Homem-Meio
Ambiente, antena Caiena, tem fortalecido o
intercâmbio de docentes e discentes do PPGEF,
além das ações conjuntas de pesquisa para
eventos acadêmicos e árticos em coautoria.

e

UNIFAP;
e
Projeto
Pró-Defesa/Capes.

--------------------------------------------------------

A maturidade na língua inglesa é fundamental
para ampliar o espectro de possibilidades de
intercâmbios internacionais. Esta orientação
tem guiado docentes e discentes do PPGEF em
melhorarem sua fluência na língua inglesa e
também na francesa e na espanhola.
A parceria entre Brock University e a UNIFAP
estabelece uma conexão entre uma
universidade
sul-americana
com uma
norte-americana. Ambas sendo instituições
localizadas em estados de fronteira, Ontario no

Gutemberg de
Vilhena Silva
e

Ampliar conhecimento na língua inglesa (Toronto);
Estabelecer relações de pesquisa na Brock University,
em Niagara.
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Porto Principe,
Haiti.

Handerson
Joseph

Caiena, Guiana
Francesa.

Caiena, Guiana
Francesa.

Junho/2018

Ministrou a disciplina "Anthropologie Appliquée" no
mestrado intitulado "Programme de Master en
Antropologie Sociale" da Université d´État Hait.

----------------------------------------------------------

Novembro/ 2018

Março e abril/2018.

UNIFAP.

Canadá, e Estado do Amapá, no Brasil, confere
um grau de importância ainda maior por
permitir aproximações perenes e relevantes
sobre a condição fronteiriça de ambas.
Começa-se a criar um vínculo entre a UNIFAP
e a Universidade do Haiti para continuidade de
intercâmbios para ensino e também para
pesquisas conjuntas entre docentes e discentes
do PPGEF com pesquisadores que lá
trabalham.

Ministrou a disciplina "Populations et Territoires:
localités, communautés transnationales et diasporas"
no mestrado intitulado "Programme de Master en
Sociétés et Interculturalités" pela Université de
Guyane.

As ações desenvolvidas na Universidade da
Guiana (UG) e no Observatório Homem-Meio
Ambiente, antena Caiena, tem fortalecido o
intercâmbio de docentes e discentes do PPGEF,
além das ações conjuntas de pesquisa para
eventos acadêmicos e árticos em coautoria.

Ficou de trabalhando no Arquivo Público de Caiena.
Participou de um seminário na Universidade da
Guiana com o tema "Brasil". Apresentou trabalho no
Liceu Melkior Garré. A pesquisa se voltou para as

As ações desenvolvidas na Universidade da
Guiana (UG) e no Observatório Homem-Meio
Ambiente, antena Caiena, tem fortalecido o
intercâmbio de docentes e discentes do PPGEF,
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relações políticas do Brasil com a Guiana Francesa no
século XX, bem como o seu movimento
independentista na segunda metade do século XX.
Iuri Cavlak

Eliane Superti

Aix
-en-Provence,
França.

Abril e Maio/2018.

Roterdam,
Países Baixos

Outubro
março/2019

UNIFAP.

e

Professor visitante/
CAPES

Arquivo Colonial de Aix -en-Provence também com
financiamento da UNIFAP. O objetivo foi mapear os
jornais franceses sobre a Republica do Cunany e o
Contestado do final do século XIX.

Vinculada ao International Institute of Social Studies ISS da Erasmus University of Rotterdam. Faz parte da
equipe de pesquisadores do Projeto GOLLS Governance of Labour and Logistics for Sustainability,
com o tema: Governança da Cadeia Agroextrativista
do Açaí. Impactos e Possibilidades em Comunidades
Tradicionais na Amazônia.

além das ações conjuntas de pesquisa para
eventos acadêmicos e árticos em coautoria.

Os arquivos de Aix -en-Provence são
fundamentais para a compreensão histórica da
fronteira entre França e Brasil. Portanto, resulta
em melhor entendimento do pesquisador do
PPGEF sobre a história da fronteira comum
entre os países acima mencionados.

O período de intercâmbio (outubro/2018 a
março/2019) é destinado para sistematização
analítica de dados e interlocução com autores
especialistas na temática, além dos debates
junto aos grupos de estudos e seminários do
ISS. Os resultados esperados são:
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Ampliação do banco de dados sobre
comunidades
tradicionais
e
CVG
agroextrativista.
Produção de relatórios sobre:
a) Condições de trabalhos, relações produtivas
e sustentabilidade ambiental.
b) Distribuição de poder e controle na cadeia.
Mapas do recorte da Cadeia em duas
perspectivas:
a) Para venda direta aos agentes da empresa
b) Para de venda aos atravessadores
Construção de quadro tipológico com
regularidades e distorções da governança de
CVG agroextrativistas de base tradicional.
Estes produtos da pesquisa deverão ser
publicados na forma de artigos, no mínimo 02,
em periódicos de impacto internacional e 01
artigo em livro, todos em coautoria com
pesquisadores do ISS. A divulgação acontecerá
também com a participação em eventos
científicos nacionais e internacionais.
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Paulo
Gustavo
Pellegrino
Correa

Florida, Estados
Unidos.

Junho/2018

UNIFAP e do
projeto
Capes/Pró-Def
esa.
Paramaribo,
Suriname

Outubro/2018

Realizou intercâmbio no Kimberly Green
Latin American and Caribbean Center na
Florida International University, Estados
Unidos.

Durante esse período, o professor usou
as estruturas de pesquisa da instituição,
participou de algumas atividades e
estabeleceu contato com outros
pesquisadores presentes no Centro
Kimberly Green da América Latina e
Caribe.

Ministrou palestras e fez reuniões
técnicas para fortalecimento da
Realizou intercâmbio para a Universidade colaboração em pesquisa com
Anton de Kom.
professores pesquisadores da Anton de
Kom.

