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Rede Internacional de Pesquisadores sobre 
Povos Originários e Comunidades Tradicionais - RedeCT 

Criada em 2017 no GEDGS/FCE/UNESP Tupã/SP (dentro do Projeto “Observatório de 

Democracia e Gestão Social”) e apresentada pública e oficialmente em 22 de maio de 2018 

(X ENAPEGS – Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte/CE) 

Sediada na Faculdade de Ciências e Engenharia – FCE 
(UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Câmpus de Tupã) 

2º CONGRESSO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DA REDECT (2º CCI RedeCT) 
(Totalmente on-line)    10,11,12/11/2021      

CONVITE PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS NO 2º CCI/RedeCT 

Website do evento (para inscrições e submissões): even3.com.br/congressoredect2021 

E-mail para todo tipo de dúvidas e orientações:  congresso.redect@gmail.com 

Documento Anais do 1º CCI da RedeCT:   https://www.editorafi.com/051redect     

1. QUANDO SERÁ O 2º CCI da RedeCT ? 10, 11 e 12 de novembro de 2021. 
 

2. QUEM SÃO OS ORGANIZADORES DO EVENTO? Este congresso é organizado 
pela RedeCT, que é um projeto de extensão continuado, desenvolvido pelos 
integrantes do grupo de Pesquisa GEDGS/UNESP, mas que conta com a parceria de 
diversos grupos de pesquisa, programas de pós-graduação, órgãos públicos, 
instituições de ensino superior e universidades do Brasil e exterior. O coordenador da 
RedeCT e deste congresso é o Prof. Dr. Nelson Russo de Moraes (UNESP). 

   
3. QUAL O FORMATO DO EVENTO ? on-line, contando com minicursos a partir das 

8h da manhã; sessões de apresentação de trabalhos a partir das 13h; seminários e 
mesas-redondas a partir das 16h e das 19h30. 
 

4. QUAIS TIPOS DE DECLARAÇÕES SÃO GERADAS ? De acordo com a presença 
de cada um dos inscritos, são geradas especificamente declarações de (1) 
submissão, aprovação e publicação de trabalho em congresso científico internacional; 
(2) apresentação de trabalho em congresso científico internacional; (3) 
presença/participação em minicursos; (4) ministração de minicursos; (5) participação 
em GTs, mesas e conferências como convidados e/ou integrantes; (6) 
presença/participação nas sessões de apresentação de trabalhos; (7) 
presença/participação nas conferências e mesas-redondas; (8) integrantes de 
comissão organizadora e comitê científico. Observação: todos os inscritos no 2º CCI 
da RedeCT podem participar de todas as atividades da programação, exceto aquelas 
que tenham horários conflitantes.  

 
5. QUAL A DATA LIMITE PARA A INSCRIÇÃO NO EVENTO ? Ao valor de R$ 20,00, 

até o dia 20/09/2020. A partir de 21/09/2021, havendo vagas, o valor será R$30,00 
por participante. Conforme consta no edital detalhado, todos os valores são utilizados 
para: 1. Custeio do sistema Even3; 2. Publicação do documento Anais; 3. Manutenção 
dos trabalhos e sistemas editoriais e tecnológicos da RedeCT (enquanto projeto de 
extensão universitária com sede na FCE/UNESP Tupã, com prestações de contas 
continuamente publicadas).   
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6. QUAL A DATA LIMITE PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS ? PRORROGADA 

para até o dia 15 de setembro de 2021. 
 

7. QUAIS OS TIPOS DE TRABALHOS PARA SUBMISSÃO ? (1) Resumos expandidos 
de 3 a 5 páginas; (2) Artigos completos de 10 a 20 páginas. 

 
8. QUAIS AS DIRETRIZES / ORIENTAÇÕES PARA OS TRABALHOS ? 
● Resumo expandido, que deverá ter entre 3 (três) e máximo de 5 (cinco) páginas (dará entre nove mil 

e quinze mil caracteres, incluindo pontuação e espaços). O trabalho deverá ser digitado em folha 

tamanho A4; com margens 2,5 para esquerda, direita, superior e inferior; em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaço de 1,5 entre linhas; páginas numeradas na parte inferior direita da página. Para 

referências, citações e inclusão de figuras, favor utilizar as normas da ABNT vigentes. Observar a 

adequação do seu trabalho ao GT (grupo de trabalho) onde está fazendo a submissão.  

● Artigo completo, que deverá ter entre 10 (dez) e 20 (vinte) páginas (dará entre nove mil e quinze mil 

caracteres, incluindo pontuação e espaços). O trabalho deverá ser digitado em folha tamanho A4; com 

margens 2,5 para esquerda, direita, superior e inferior; em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaço de 1,5 entre linhas; páginas numeradas na parte inferior direita da página. Para referências, 

citações e inclusão de figuras, favor utilizar as normas da ABNT vigentes. Observar a adequação do 

seu trabalho ao GT (grupo de trabalho) onde está fazendo a submissão. 

 
9. E PARA O ENVIO DOS TRABALHOS, QUAIS AS ORIENTAÇÕES? Os trabalhos 

(resumos expandidos ou artigos completos) deverão ser enviados pela plataforma 
Even3, com seu login e senha, no ato da submissão (DATA LIMITE até 31/08/2021), 
considerando as orientações no sistema Even3, sugerimos atenção aos seguintes 
passos: 

Passo 1 – Estando seu trabalho pronto (e observando as orientações do item 8, acima, quanto à formatação) 
salve em 2 arquivos, sendo um sem qualquer identificação de autores e um segundo com a identificação dos 
autores (nome completo sem abreviaturas com link para nota de rodapé onde conste: formação resumida, 
vinculação institucional, financiamentos que devam constar, e-mail, link para o lattes e opcionalmente o link 
para o ORCID, endereço de um dos autores, geralmente é o institucional do autor principal), AMBOS SALVOS 
EM OPEN DOCUMENT – ODT. 
Passo 2 – No site do evento, acessado com seu login e senha, ir para o campo de SUBMISSÕES e fazer a 
opção pela MODALIDADE (resumo expandido ou artigo completo). Depois fazer a opção quanto a área 
temática (GT – Grupo de Trabalho) dentre as opções disponíveis). 
Passo 3 – Digitar o título de seu trabalho. 
Passo 4 – Faça o upload do trabalho identificado (com a identificação dos autores) e do trabalho não 
identificado (sem a identificação dos autores). Lembre-se o sistema somente aceitará os arquivos salvos em 
ODT. 
Passo 5 – Inclua todos os autores no ato da submissão. 
Passo 6 – Organize a ordem dos autores, que deve ser a mesma que constar no arquivo com a identificação 
dos mesmos. 
Passo 7 – Escolha o(s) apresentador(es) dentre os autores. 
Passo 8 – Declare ciência dos termos e regras de submissão. 
Passo 9 – Aperte o botão SUBMETER. 

 
10.  QUAIS OS GTs (áreas temáticas) DISPONÍVEIS PARA A SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS? 
No ato da submissão, pelo site Even 3, fará opção da área temática (GT) específica, 

devendo haver clara relação do trabalho com as temáticas descritas pelos GTs: 

GT01 Título: “Povos originários e comunidades tradicionais” 
Equipe: Dr. Nelson Russo de Moraes (UNESP); Dra. Rejane Cleide Medeiros de Almeida (UFNT); 
Dra. Beleni Salete Grando (UFMT); Me. Waleska Reali de Oliveira Braga (UNESP). 
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Apresentação: Comunicações sobre estudos teóricos e práticos, pesquisas e relatos de extensão 
universitária, metodologias específicas de pesquisas e outros recortes sobre o tema “Povos 
Originários e Comunidades Tradicionais” não circunscritos em outros GTs disponíveis no 2º CCI da 
RedeCT. 
Sessão de apresentação: 11/11/2021 – quinta-feira – 13h 

GT02 Título: “Narrativas em tecnologias, comunicação, história e educação da sociedade contemporânea” 
Equipe: Dr. Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior (FT); Dr. Renato Dias Baptista (UNESP); Me. 
Teucle Mannarelli Filho (doutorando na UNESP); Me. Vitor Bini Teodoro (doutorando na UNESP); 
Apresentação: Trabalhos que tragam e discutam recortes, elementos e desafios das áreas da 
História, Comunicação, Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) e Educação nos 
contextos contemporâneos. 
Sessão de apresentação: ainda sem definição (será dentre os dias 10, 11 e 12/11, às 13h) 

GT03 Título: “Diálogos decoloniais e interculturais: experiências e desafios na pesquisa, ensino ou 
extensão” 
Equipe: Dra. Luciene Cristina Risso (UNESP); Dra. Fabiana Pereira Correia (UFMA); Me. Larissa 
Gomes Simão (UENF); 
Apresentação: O presente GT convida pesquisadores e educadores para o diálogo das 
epistemologias do sul e interculturais, compartilhando trabalhos resultantes de pesquisas, práticas 
educacionais nos diversos níveis de ensino ou extensionismo, com o objetivo de visibilizar e valorizar 
os saberes e cosmovisões dos povos originários e tradicionais, rumo a construção de caminhos 
plurais e interdisciplinares. 
Sessão de apresentação: 10/11/2021 – quarta-feira (13h) 

GT04 Título: “Agricultura local e segurança alimentar” 
Equipe: Dra. Ana Elisa Bressan Smith Lourenzani (UNESP); Dra. Andrea Rossi Scalco (UNESP); 
Dra. Giuliana Aparecida Santini Pigatto (UNESP); Dra. Silvia Aparecida de Sousa Fernandes 
(UNESP); 
Apresentação: Este GT acolhe trabalhos sobre as questões ligadas à produção de alimentos, 
agricultura, agronegócio e segurança alimentar, bem como acerca das políticas públicas 
relacionadas a estes temas. 
Sessão de apresentação: será nos dias 10/11 (quarta-feira) e 12/11, a partir das 13h. 

GT05 Título: “Extensão universitária no processo de defesa de direitos e fomento à participação e controle 
social por comunidades tradicionais” 
Equipe: Dr. Patrick Maurice Maury (PUC/MG); Dr.  Lamounier Erthal Villela (UFRRJ); Dra. Diná 
Lima Ramos (UFRRJ); 
Apresentação: Análise crítica de experiências de troca de saberes entre comunidades tradicionais 
e grupos de extensão em processos compartilhados de participação e controle social. 
Sessão de apresentação: ainda sem definição (será dentre os dias 10, 11 e 12/11, às 13h) 

GT06 Título: Ética, Educação Intercultural e pensamento latinoamericano: contribuições para a formação 
de professores e a prática docente” 
Equipe: Dr. Alonso Bezerra de Carvalho (UNESP); Dr. Cláudio Roberto Brocanelli (UNESP); Dr. 
Genivaldo de Souza Santos (IFSP); Me. Sueli do Nascimento (UniSalesiano e doutoranda no 
PPGE/UNESP Marília); 
Apresentação: A proposta tem como objetivo acolher trabalhos resultados de pesquisas e de 
experiências pedagógicas inscritos na perspectiva de uma educação intercultural decolonizadora. A 
partir de uma releitura crítica e aprofundada analisar como a perspectiva da interculturalidade está 
sendo ou pode ser incorporada e trabalhada no contexto educacional brasileiro, especialmente no 
processo de formação de professores e na prática docente. Por fim, promover debates que incluam 
ideias e saberes construídos e vividos a partir de de um lugar situado como a América Latina, a 
nossa Abya Yala. Para este GT serão bem-vindas contribuições que pretendem repercutir a crítica 
ao pensamento racionalista de influência europeia bem como o seu impacto no âmbito da educação 
e da cultura latinoamericanas. Em decorrência do projeto colonizador sobre os povos originários e 
outras populações e, mesmo após movimentos de emancipação, a convicção acerca da 
superioridade da racionalidade europeia sobre as culturas autóctones ainda prevalece e influencia 
os projetos educacionais. A ideia é pôr em evidência concepções éticas, epistemológicas e culturais 
latinoamericanas e suas singularidades pedagógicas, históricas, filosóficas, sociológicas, 
antropológicas e psicológicas, de maneira a indicar compreensões e perspectivas aos problemas 
sociais, políticos, educacionais, entre outros, vivenciados entre nós. 
Sessão de apresentação: 11/11 – quinta-feira – a partir das 13h 

GT07 Título: "Autogestão: povos indígenas e comunidades tradicionais” 
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Equipe: Dr. Sandro Benedito Sguarezi (UNEMAT); Me. Raoni Fernandes Azerêdo (UFOPA); Me. 
Alexandre Castro Campos (ETEC e doutorando no PGAD/UNESP); 
Apresentação: Estudos sobre autogestão de povos indígenas e comunidades tradicionais. 
Sessão de apresentação: ainda sem definição(será dentre os dias 10, 11 e 12/11, às 13h) 

GT08 Título: “Comunidades tradicionais, a valorização dos etnoconhecimentos como forma de 
resistência” 
Equipe: Dr. Carlos Alberto Sarmento do Nascimento (UFRRJ); Dr. Márcio Albuquerque Viana 
(UFRRJ); Dr. Marcos Marques Formigosa (UFPA). 
Apresentação: O GT Comunidades tradicionais, a valorização dos etnoconhecimentos como forma 
de resistência. Tem como proposta trazer o debate com relação aos etnoconhecimentos das 
comunidades tradicionais do continente americano, enquanto universo que proporciona um conjunto 
de simbolismos e sensações de pertencimento (TILLY, 1996), forma prática que constituem um 
“modo de viver e de lidar com a natureza, têm história e cultura de raízes profundas que são 
passadas de geração para geração” (MPP, 2011, p. 4). Sendo estas tradicionalidades, instrumento 
de resistência e luta frente aos sistemas excludentes e individualizantes impostos principalmente 
pelos mercados liberais e neoliberais. Neste sentido, os processos de etnoconhecimento 
(CANANÉA, 2013) em seu saber fazer, são apresentados como fonte de resistência e manutenção 
sócio-histórica transmitidos informalmente (por vezes, pelas relações consanguíneas) e de maneira 
prática, em situações fundamentais. Podendo ser estabelecido como “mais que uma profissão, um 
modo de vida onde o trabalho é livre e tem um regime autônomo e coletivo. Possui relação direta 
com a natureza, com espiritualidade e mística que suscita respeito e cuidado” (MPP, 2011, p. 04). 
E síntese, o etnoconhecimento apresenta-se, não somente como instrumento de socioeconômico 
dos atores das comunidades tradicionais, mas também enquanto premissa para que estes coletivos, 
perpetuem seus aspectos socioculturais de maneira geracional, de aferro a suas origens e uma 
retomada da tradicionalidade em espaços em processo de desterritorialização. 
Sessão de apresentação: será dia 10/11 a partir das 13h 

GT09 Título: “Injustiça social, exclusão e conflitos envolvendo comunidades tradicionais ribeirinhas e 
costeiras que realizam a pesca artesanal” 
Equipe: Dra. Edna Ferreira Alencar (UFPA); Me. Edmir Amanajás Celestino (UFPA e doutorando 
na UFRRJ); Dra. Luceni Medeiros Hellebrandt (UFSC); Dra. Maria do Rosário de Fátima Andrade 
Leitão (UFRPE); 
Apresentação: A pesca artesanal no Brasil é executada por moradores de comunidades ribeirinhas 

e costeiras, que também realizam atividades ligadas à agricultura familiar, extrativismo e manejo de 

recursos aquáticos. Nas últimas décadas essas comunidades vivem situações de mudanças 

provocadas por diversos fatores, ligados em sua maioria a projetos desenvolvimentistas que afetam 

seus territórios tradicionais, de trabalho em água e em terra; nas águas interiores as mudanças se 

devem à construção de hidrelétricas, contaminação das águas pela monocultura agrícola, mudanças 

climáticas que afetam o ciclo das águas, contaminação por extravasamento de barragens de 

mineradoras, etc; nas regiões costeiras pelo processo de adensamento populacional, a indústria do 

turismo, a expansão da infraestrutura portuária, da indústria naval e outras atividades industriais. Há 

ainda a perda de acesso aos territórios pesqueiros devido à pressão da pesca industrial, da pesca 

esportiva, transporte naval e atividades de óleo e gás, associadas à poluição das águas e a proibição 

de acesso às áreas de navegação e pesca.  Esse conjunto de fatores de mudança são decorrentes 

de políticas públicas orientadas pela ótica da gestão estratégica que não inclui a perspectiva do 

bem-estar social das populações locais que cotidianamente vivenciam conflitos socioambientais na 

defesa de seus direitos ao território, ao acesso às águas, ao bem viver. Assim, propomos esse GT 

para o 2º CCI da RedeCT, com o objetivo de estimular/promover uma reflexão e diálogo de 

pesquisadores e pesquisadoras quanto as pressões sobre as comunidades que praticam a pesca 

artesanal, que causam a perda do território pesqueiro; e sobre políticas públicas que afetam o setor 

pesqueiro artesanal e as identidades dos agentes desse setor, gerando invisibilidades. Buscaremos 

refletir sobre situações de injustiça causadas por políticas públicas contraditórias e ineficientes, que 

priorizam e beneficiam outras cadeias de valores; debater sobre processos de exclusão do setor 

pesqueiro artesanal devido ao desequilíbrio das relações de poder e dificuldade da participação 

dessas comunidades em espaços de tomada de decisões sobre políticas que afetam os territórios e 

direitos. Os trabalhos devem trazer resultados de pesquisas concluídas, em desenvolvimento, ou 

que apresentem relatos de experiências de diferentes sujeitos. Estimula-se a submissão de análises 

que considerem conflitos que envolvem diferentes processos e agentes sociais; interseccionalidade 

de gênero; construção de conhecimentos e circularidade de saberes no universo da pesca e de 



5 
 

outras atividades extrativas; interação sociedade e ambiente e experiências de gestão e governança 

de territórios e recursos naturais; organização política de categorias sociais definidas a partir de 

suas atividades produtivas; movimentos de defesa de territórios sociais; políticas públicas que 

remetem a direitos sociais e políticos das comunidades tradicionais e/ou que tenham a atividade 

pesqueira atrelada aos seus modos de vida. 

Sessão de apresentação: ainda sem definição(será dentre os dias 10, 11 e 12/11, às 13h) 

GT10 Título: “Interculturalidade e territórios de saberes nos programas de pós-graduação” 
Equipe: Dra. Carla Giovana Souza Rocha (UFPA); Dra. Ana Lídia Nauar Pantoja (UEPA); Dra. 
Carina Catiana Foppa (UFPR); Dra. Francilene de Aguiar Parente (UFPR e UEPA); Dr. Gustavo 
Goulart Moreira Moura (UFPA); Dr. Marcelo Pires Dias (UFPA); Dr. Marcos Marques Formigosa 
(UFPA); Dra. Mônica Celeida Rabelo Nogueira (UNB); 
Apresentação: A formação de Programas de pós-graduação com foco específico no diálogo 

intercultural é uma realidade muito recente no Brasil e tem sido uma necessidade urgente que impõe 

debates muito mais complexos. Isso tem exigido de pesquisadores e alunos das mais diferentes 

áreas de conhecimento, cada vez mais a necessidade de constante diálogo e troca de experiências 

que possam promover a qualificação dos Programas e ampliação e articulação das instituições 

envolvidas nesse projeto coletivo. Objetivos: a) refletir sobre os processos de diálogo intercultural 

nos programas de pós-graduação a partir das experiências institucionais, dos pesquisadores e com 

os povos originários, quilombolas e comunidades tradicionais; b) promover a ação colaborativa e 

articulação interinstitucional entre os programas de pós-graduação; c) repensar a universidade e 

seus programas de pós-graduação como territórios de produção de saberes e da diversidade a partir 

da inclusão de povos e comunidades tradicionais; d) discutir sobre as condições e propostas para 

inclusão, em termos de acesso e permanência, dos estudantes nos programas. 

Sessão de apresentação: ainda sem definição(será dentre os dias 10, 11 e 12/11, às 13h) 

GT11 Título: “Educação Ambiental” 
Equipe: Dra. Angélica Gois Morales (UNESP); Dra. Terezinha Correa Lindino (UNIOESTE); Dra. 
Danielle Müller de Andrade (IFSulriograndense); Dra Izabel Castanha Gil (UNIFAI e FATEC); Dra. 
Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima (Universidade Brasil e FUNDEC/UNIFADRA); Me. 
Alexandre Castro Campos (ETEC e doutorando PGAD/UNESP); Me. Maria Laura Foradori 
(doutoranda/UNC - Argentina); 
Apresentação: O GT de Educação Ambiental (EA) busca apresentar temáticas gerais da educação 
ambiental no âmbito formal e não formal e discutir resultados de pesquisas e práticas educativas 
socioambientais que contribuam para as sociedades sustentáveis. Será um espaço para debates 
sobre a educação socioambiental frente às ações de fortalecimento dos povos originários, 
comunidades tradicionais e outros coletivos que tenham interlocução com o tema ambiental. Serão 
abordadas questões como: políticas públicas relacionadas ao campo da educação ambiental; 
comunicação socioambiental que integra o saber científico ao conhecimento popular (saberes 
ambientais); educação ambiental em comunidades; sociedades sustentáveis; entre outros assuntos 
relacionados à área da EA. 
Sessão de apresentação: dia 12/11 a partir das 13h. 

GT12 Título: “Educação Escolar Indígena” 
Equipe: Dr. Alceu Zoia (UNEMAT); Dra. Waldinéia Antunes de Alcântara Ferreira (UNEMAT); Dra. 
Mônica Cidele da Cruz (UNEMAT); Me. Isaias Munis Batista (UNEMAT); Dr. Adailton Alves da Silva 
(UNEMAT); Dra. Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira (UNEMAT); Dra. Eunice Dias de Paula 
(CIMI). 
Apresentação: Este GT tem como objetivo promover discussões relacionadas à Educação Escolar 
Indígena que contemplam as práticas pedagógicas específicas, diferenciadas e interculturais, 
políticas linguísticas e pedagogias indígenas voltadas para as diversas áreas do conhecimento. 
Sessão de apresentação: 10 e 11/novembro/2021 – sexta-feira – 13h 

GT13 Título: “Etnoeducação e Educação Diferenciada para Comunidades Tradicionais não indígenas” 
Equipe: Dra. Ana D’Arc Martins de Azevedo (UNAMA e UEPA); Me. Ana Maria Barbosa Quiqueto 
(Prefeitura Mul. de Arco Íris/SP e doutoranda do PGAD/UNESP); Me. Elziene Souza Nunes 
Nascimento (doutoranda na UNAMA); Me.  
Apresentação: Este GT irá acolher trabalhos e propor debate sobre o conceito de etnoeducação e 
os desafios para a educação escolar diferenciada para comunidades tradicionais não indígenas. 
Sessão de apresentação: 12/novembro/2021 – sexta-feira – 13h 

GT14 Título: “Povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana: diálogos inadiáveis entre 
Direito e Antropologia” 
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Equipe: Dr. Ilzver de Matos Oliveira (PUCPR); Dr. Hippolyte Brice Sogbossi (UFS); Dra. Luciana de 
Souza Ramos (UNB e FLACSO); Me. Maurício dos Santos (UNILA); (5) Me. Maurício Soares de 
Sousa Nogueira (UNIT); Dr. Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino (UFPR); 
Apresentação: Ciência, direito, estado e sociedade contribuíram, cada um ao seu modo, como 
instrumentos de repressão e epistemicídio das expressões culturais, sociais, religiosas, ancestrais 
e econômicas dos povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana. Atualmente, 
um número expressivo de contestações públicas que visam limitar as liberdades desses povos e 
comunidades – processos e sentenças judiciais, propostas e mudanças legislativas, ações e 
omissões da administração pública, discursos nos meios de comunicação social, dentre outras - tem 
emergido sob a máscara da proteção a bens como o meio ambiente, saúde pública, sossego, direitos 
dos animais, alimentação, proteção à infância, dentre outros. Diante disso, povos, comunidades, 
pesquisadoras, pesquisadores, agentes políticos e sociais, entre outros atores, têm se mobilizado 
para esse embate público pelo fortalecimento da identidade afro-religiosa e pela construção de 
estratégias de resistência e luta por direitos. A presente proposta de Grupo de Trabalho tem, nesse 
contexto, interesse em abrigar comunicações de pesquisa nacionais e estrangeiras, em especial 
dos demais países latino-americanos, que apresentem reflexões sobre: (1) instituições, políticas 
públicas e o enfrentamento ao racismo religioso; (2) estratégias jurídicas, legais, políticas e sociais 
adotadas pelos povos e comunidades tradicionais de matriz africana contra violações de direitos; (3) 
cosmopolíticas das expressões religiosas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana; 
(4) dinâmicas paisagísticas, arquitetônicas, ritualísticas, de resistência e autonomia no espaço 
exterior e interior dos terreiros; (5) antropologia da religião das populações afro-americanas; (6) 
antropologia da morte; (7) filosofias e epistemologias jurídicas afrodiaspóricas. 
Sessão de apresentação: ainda sem definição (será dentre os dias 10, 11 e 12/11, às 13h) 

GT15 Título: “Comunicação e Povos Tradicionais” 
Equipe: Dr. Vilso Júnior Santi (UFRR); Dra. Carine Felkel Prevedello (UFRJ); 
Apresentação: Problematizar a relação da comunicação com as comunidades e povos tradicionais 
e dedicar especial atenção às práticas etnocomunicativas (midiáticas e não midiáticas) levadas a 
cabo por estas populações, enfatizando seus regimes de visibilidade, processos socioculturais e 
aspirações políticas – associadas a uma configuração comunicacional específica, que por vezes se 
utiliza da etnicidade como componente essencial, da territorialidade  como elemento regulador e do 
reconhecimento como fim (primeiro e último). 
Sessão de apresentação: será dia 10/11 a partir das 13h 

GT16 Título: “Sociedade em pandemia e outros temas contemporâneos” 
Equipe: Dr. Eduardo Festozo Vicente (UNESP); Dra. Suzana Gilioli da Costa Nunes (UFT); Dr. 
Roberto Bernardo (FADAP/Tupã); Me. Silvia Cristina Vieira Gomes (UNIFAI e doutoranda na 
UNESP) 
Apresentação: Neste GT serão acolhidas comunicações científicas sobre estudos específicos da 
sociedade impactada pela pandemia de Covid-19 e ainda diversos acerca de temas e debates 
contemporâneos não circunscritos diretamente ao tema “Povos Originários e Comunidades 
Tradicionais”. 
Sessão de apresentação: 12/novembro/2021 – sexta-feira – 13h 

 
11.  QUAIS AS DATAS IMPORTANTES DO EVENTO ? 

Inscrições para participar do congresso, pelo sistema do Even3 até 20/09/2021 
(R$20,00) 

a partir de 21/09, havendo 
vagas (R$30,00) 

Submissão de trabalhos às sessões temáticas (resumo expandido de 3 a 5 
páginas ou artigos completos de 10 a 20 páginas, exclusivamente pelo Even3) 
 

até  15/09/2021 

Retorno, por e-mail e/ou sistema Even3, aos autores de trabalhos que 
necessitam ajustes, com as orientações dos avaliadores (o autor terá uma 
semana, no máximo, para os ajustes) 

até dia 31/09/2021 

Data limite para que os autores que receberam orientações de ajustes  aos seus 
trabalhos (APROVADO COM AJUSTES OBRIGATÓRIOS), retornem com a 
versão corrigida, pelo e-mail congressoredect@gmail.com (*) ou pelo sistema 
quando assim orientado. 

de acordo com o envio 
ao parecerista, o autor 
terá uma semana pra 
isso (7 dias) 

Publicação (no site Even3), pelos administradores do CCI, de listagem final de 
trabalhos aprovados e distribuição pelas salas dos GTs, com definição de datas 
e horário das sessões de apresentações. 

até dia 29/10/2021 
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Publicação do documento Anais do 2º CCI da RedeCT até março de 2022 

(*) os trabalhos que não atenderem serão desclassificados da sessão de apresentação e da 

publicação no documento Anais do 2º CCI da RedeCT. 

Tupã (SP), 02 de agosto de 2021 (atualizado em 26/08/2021). 

Prof. Dr. Nelson Russo de Moraes – UNESP  (Líder/coordenador da RedeCT) 
Prof. Dr. Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior – UFT (Coordenador do 2º CCI/RedeCT) 


