
  

        

 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL - DYAGA 

DINÂMICAS DE CIRCULAÇÃO DE BENS, PESSOAS E PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL NA FRONTEIRA GUYANO-AMAPAENSE (DYAGA) 

I CIRCULAR  

 

 

Oiapoque, Amapá. 

Dias 2 e 3 de dezembro de 2019 

Organização: Universidade Federal do Amapá,  Campus Binacional de Oiapoque  

Local: a confirmar.  

 

O Brasil e a França compartilham uma fronteira de 730 km em plena Amazônia, que corre ao longo 

do rio Oiapoque, da sua foz até a sua nascente, e depois percorre o divisor de águas da bacia 

amazônica até encontrar o ponto de trijunção com o Suriname. Esta fronteira é marcada pela presença 

de diferentes fluxos que provocam um impacto territorial sobre a bacia do rio Oiapoque, gerando, 

por conseguinte, dinâmicas territoriais formais e informais que necessitam de compreensão teórico-

metodológica e também de ações de políticas públicas organizadoras do território.  Nos dias 2 e 3 de 

dezembro de 2019 o grupo de pesquisadores do projeto Dinâmicas de circulação de bens e pessoas 

e planejamento territorial na fronteira Guyano-Amapaense (DYAGA) e convidados debaterão temas 

atinentes a questões geográficas, antropológicas, históricas entre outros eixos relevantes em mesas 

temáticas continuando o que foi pensado na I edição do DYAGA, realizado em Macapá em março 

deste ano. 



O II Seminário DYAGA – Oiapoque, contará com as seguintes mesas: 

MESA 1 GEOGRAFIA, TERRITÓRIO E CIRCULAÇÃO NA FRONTEIRA: 
EXPERIÊNCIAS E OLHARES 

MESA 2 EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, SABERES 
E MEMÓRIAS NA REGIÃO DE FRONTEIRA (PROJETO EDIVERSE, 
LABORATÓRIO MINEA, UNIVERSIDADE DA GUIANA FRANCESA) 

MESA 3 RELAÇÕES SOCIAIS, MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS 
ECOTIDIANIDADE NA FRONTEIRA 

MESA 4 TEMPOS, HISTÓRIAS E O DEBATE FRONTEIRIÇO 

MESA 5 NATUREZA, FRONTEIRAS E AMAZÔNIA: OLHARES E DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Calendário:  

Inscrições: Serão feitas pelo site (em construção) e no local do evento. 

Recebimento de propostas de pôsteres: 15 de novembro de 2019. 

Resultado dos pôsteres aprovados para apresentação: até 22 de novembro de 2019. 

Data da apresentação: 2 dezembro de 2019, das 17:30 às 19:00h.  

 

PÔSTERES 

 

Os pôsteres deverão ser legíveis, a uma distância de pelo menos 1 m. 

A estrutura básica é a aqui apresentada, mas o tamanho de todos os textos, incluindo os tópicos 

(introdução, materiais, resultados, etc.) podem ser alterados de modo a deixar o banner mais bem 

apresentado. 

Deve-se evitar o uso de citações e as notas de rodapé não devem existir. 

Os trabalhos deverão ser submetidos por meio do site do evento (em construção).  

Coordenadores DYAGA 

Marriane Palisse, Université de la Guyane. 

Gutemberg de Vilhena Silva, Universidade Federal do Amapá. 

Kátia Cilene do Couto, Universidade Federal do Amazonas. 

Coordenação do II Seminário DYAGA 

Edenilson Dutra de Moura, Universidade Federal do Amapá – Campus Binacional Oiapoque. 

Em breve maiores informações na II Circular, que será lançada em breve. 

Contato e maiores informações: dyagaoiapoque@gmail.com 

 


