
ANEXO F – LISTA DE PROFESSORES DO PPGEF POR LINHA DE PESQUISA 
 
LINHA 1 – ESTADO, FRONTEIRAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Esta linha se propõe a trabalhar os processos, interesses e estratégias 
internacionais aplicadas por atores público-privados envolvidos nas etapas de 
formulação e implementação de políticas públicas, tendo por foco principal de 
análise as zonas fronteiriças amazônico-caribenhas, em especial as da região das 
Guianas e a construção da agenda pública em questões de fronteira. Interessa 
entender os atores envolvidos e os resultados dos processos de negociação na 
região amazônica de modo a colaborar na formação dos profissionais e agentes 
atuantes na conformação do processo decisório e sua respectiva execução. 
Questões relacionadas à paz, defesa, segurança internacional, geopolítica 
interna-externa, no que diz respeito à sua formulação e execução são as 
preocupações basilares desta linha de pesquisa.  
 
 

PROFESSORES LINK PARA CURRÍCULO LATTES 

Eliane Superti http://lattes.cnpq.br/7806022855554472 

Daize Fernanda Wagner http://lattes.cnpq.br/8232540501482095  

Gutemberg deVilhena Silva http://lattes.cnpq.br/4273415074232882  

Ivan Henrique de Mattos e Silva http://lattes.cnpq.br/3755380812511630  

Paulo Gustavo Pellegrino Correa http://lattes.cnpq.br/4935704081469903   

 
 
LINHA 2 – CULTURA, SOCIEDADE E FRONTEIRA 
 
Esta linha de pesquisa enfatiza as questões sociais, ambientais, étnicas, culturais, 
migratórias no contexto internacional das regiões fronteiriças amazônicas e das 
Guianas, privilegiando os pontos de vista dos agentes e agências inter e 
transnacionais e transfronteiriços. Interessa trabalhar com as formas não estatais de 
desenvolvimento e de organização sociopolítica e sociocultural. Os trabalhos 
observarão a dimensão comum, em distintos ambientes, apresentada entre as 
sociedades tradicionais ou cosmopolitas, urbanas ou rurais, em regiões de fronteira, 
bem como as culturas indígenas, afro-americanas, afro-indígenas e outras 
populações tradicionais da região amazônica (campesinato comunitário, populações 
extrativistas, ribeirinhos, pescadores, quilombolas e marrons) e que por sua vez 
impactam sobre as dinâmicas fronteiriças e supra-fronteiriças.  
 
 

PROFESSORES LINK PARA CURRÍCULO LATTES 

Carmentilla das Chagas Martins http://lattes.cnpq.br/9177083233995620  

Camila Maria Risso Sales http://lattes.cnpq.br/9339624719885653  

Iuri Cavlak http://lattes.cnpq.br/3321727021689564  

Jodival Mauricio da Costa http://lattes.cnpq.br/3157020880091095   

Handerson Joseph http://lattes.cnpq.br/4682801116239614  

Marcus Andre de Souza Cardoso da 
Silva 

http://lattes.cnpq.br/7460969839763937  

 
 


