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Dados Gerais PPGEAA
• Data da criação: 2017
• Modalidade: Mestrado Acadêmico /Interdisciplinar
• Capes: Colégio de Ciências Exatas,Tecnológicas e Multidisciplinar/ Grande

área Multidisicplinar

• Área de Concentração: Estudos Antrópicos
• Linhas de pesquisas:
• Ambiente, Saúde e Práticas Culturais
• Linguagens, Tecnologias e Saberes Culturais
• Docentes:
• Permanentes: 12
• Colaboradores: 5
• Convidados:3
• Discentes: 73

Coordenação

Endereço
Avenida Maximino Porpino da Silva, 1000,
Centro -Castanhal Pará

Área de concentração e Linhas de Pesquisa
• Estudos Antrópicos
• Tem por objetivo estudar e investigar realidades e modelos culturais e

científicos relativos a compreensão da entropia em seus
desdobramentos na sociobiodiversidade e na interação de saberes.
• Ambientes, saúde e práticas culturais
• Esta linha abrange estudos que tenham como foco de investigação os

impactos, no ambiente natural e social, provocados por ações
antrópicas, gerando desequilíbrios na diversidade e saúde total.
• Linguagens, tecnologias e saberes culturais
• Pretende-se investir nesta linha como se produzem as categorias do

pensamento e as respectivas representações de linguagens

Público Alvo
• Público
• Todos os portadores de curso superior, independente de

formação.

Objetivo do Programa
• Fomentar a formação continuada stricto sensu e a

prática em pesquisa a partir da experiência com
diferentes sociobiodiversidades e interação de
saberes, mediante a análise, interpretação e proposição
de diversos conhecimentos, discursos e práticas
geradas por ações antrópicas na região.

Antrópico
• Relativo ao ser humano ou à sua ação. Que resulta de ação humana
• As ações exercidas pelo homem no meio ambiente e quais os impactos causados
• Impactos positivos e negativos decorrentes desta ação antrópica
• Fatores de origem natural e fatores de origem humana
• Relação homem-meio
• variadas formas de manifestações: histórico-material e geográfica, relações sociais

e identidades (de classe, de raça, de gênero, de territorialidade, religião, etc.)
• Homem como fator antrópico
• Povos e comunidades tradicionais (índios, seringueiros, quilombolas, ribeirinhos,

pescadores e pescadoras artesanais, agricultores familiares, piaçabeiros,
peconheiros, e outros)
• Morador urbano
• Naturalização do homem e humanização da natureza

Estudos antrópicos e interdisciplinaridade

Objetivos Específicos do Programa
•

Investigar as diferentes formas de antropismo na região
amazônica;

• Mapear e compreender as diversas realidades e modelos

culturais e científicos de inserção do humano na região;

• Estabelecer a descentralização da produção de conhecimentos

sobre a Amazônia, mediante o comparativismo e a
complementação de práticas e discursos acadêmicos;

• Propor estudos críticos da realidade local, interagindo e

incluindo os diversos saberes locais, em perspectiva
intercultural;

• Propor práticas interdisciplinares de estudo das realidades

locais, propondo soluções inovadoras para problemas gerados
pelo antropismo.

Grupos de Pesquisas - Diretório CNPq
• Grupo de Pesquisa em Metodologias para Ensino, Epidemiologia,

Saúde Pública, e Tecnologia na Amazônia
• Laboratório de Educação, Meio Ambiente e Saúde - LEMAS
• Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Ambiente (GPSSA)
• Saúde Animal na Amazônia

• Saúde Animal na Amazônia
• Doenças emergentes e reemergentes em animais de companhia

• Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Ambiente (GPSSA)
• IctioXingu - Núcleo de Estudos em Sistemática, Ecologia e

Conservação da Ictiofauna do Xingu
• Sociedade, Ambiente e Ação Pública
• GEPEIF - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Infância e

Filosofia
• Grupo de Estudo sobre Trabalho e Educação do Campo na

Amazônia

Grupos de Pesquisas - Diretório CNPq
•

Implementação de metodologias ativas de aprendizado em cursos de férias:
Seleção de talentos em escolas públicas no interior do Estado do Pará

•

(Trans)formação

•

ACE - Advanced Communication and English

•

FormAÇÃO de Professores de Ciências

• COLINS - Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de

Saberes e Inovação Social

•

História em campo: racismo, etnicidade e gênero

•

Iterares: Laboratório de Estudos sobre Diferenciação e Interseccionalidade

•

Laboratório de Experimentações Etnográficas (LE-E)

•

Quilombos e Mocambeiros: história da resistência negra na Amazônia (GP
QUIMOHRENA)

•

Clínica Médica - UFPA

•

COLINS - Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social

•

Dermato-Imunologia, Hanseníase, Micologia e Células de Langerhans

•

Grupo de estudo de Insuficiência cardíaca e Hipertensão arterial na região Norte da
Amazônia

•

Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Ambiente (GPSSA)

•

InteligÊncia Computacional e Pesquisa Operacional

•

Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas - LADES

•

Planejamento de Redes de Alto Desempenho

Grupos de Pesquisas - Diretório CNPq
• Estudos Socioambientais Costeiros
• Ecologia Humana na Amazônia

• Alteridade, Literaturas do Insólito e Psicanálise
• Estudos de Literatura, Tradução e Imagem
• RELER - Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Leitura
• Tradução e recepção
• Vertentes do Fantástico na Literatura
• Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas - LADES
• Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Ambiente

(GPSSA)
•

FormAÇÃO de Professores de Ciências

• COLINS - Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de

Saberes e Inovação Socia

Grupos de Pesquisas - Diretório CNPq
• Biogeofísica da Região Amazônica e Modelagem Ambiental - BRAMA
• Ciências Atmosféricas na Amazônia
• Grupo de Estudos Observacionais e de Modelagem da Interação

Biosfera-Atmosfera
• IBAMA - Interação Biosfera-Atmosfera e Micrometeorologia na

Amazônia
• Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas (INCLINE -

INterdisciplinary CLimate INvestigation cEnter)
•
•
•
•
•

Áreas Protegidas da Amazônia: usos e sustentabilidade (GPAPA)
Grupo de Estudo e Pesquisa Lazer e Ludicidade - MOÇARAI
Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Ambiente (GPSSA)
GRUPO DE PESQUISAS EM LAZER, AMBIENTE E SOCIEDADE
Oricolé - Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional em
Lazer
• Rede de Pesquisadores de Turismo, Patrimônio e Políticas Públicas da PanAmazônia (TPP PAN-AMAZÔNIA)
• Turismo, Cultura e Meio Ambiente
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Procad Amazônia
• Edital 21/2018 – PROCAD Amazônia
• O Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia – PROCAD/Amazônia

tem por obje?vo apoiar projetos conjuntos de ensino e pesquisa, em ins?tuições dis?
ntas, os quais aprimorem a formação pós-graduada visando à melhoria da qualidade
dos PPGs vinculados às Ins?tuições dos estados da Região Norte e do estado do
Maranhão, de modo a contribuir para a diminuição das assimetrias regionais
observadas no Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG, conforme diretrizes do
Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 2011-2020.
• Projeto: Indicadores Antrópicos: Fatores Socioambientais e Patrimoniais na

Tradução de Índices de Antropização em Povos e Comunidades Amazônidas.
• Ano: 2019
• Objetivo: O projeto tem por objetivo a produção de índice da presença e
transformação humanas, em seus territórios e ambientes, que considere práticas e
valores autóctones de povos e comunidades amazônicas na compreensão de
sustentabilidade e de bom viver/bem-estar da população regional, em vista de
contatos culturais e possíveis impactos socioambientais
•

MAI/DAI
• Chamada Pública No 12/2020 do CNPq - Programa de Mestrado e

Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI.
• Objetivo: A chamada pública visa fortalecer a pesquisa, o
empreendedorismo e a inovação nas Instituições Científica,
Tecnológica e de Inovação (ICTs), por meio do envolvimento de
estudantes de graduação e pós-graduação em projetos de interesse
do setor empresarial mediante parceria com empresas.
• Projeto: Mapeamento sistemático indicadores de qualidade de

vida
• Objetivo: O objetivo deste revisão é fazer o mapeamento de
indicadores e índices que passíveis de serem usados para
representar qualidade de vida na região Amazônia.

•

Rede Internorte
• Rede InterNorte (Rede Amazônica Interdisciplinar de

Programas de Pós-Graduação, cultura, Territórios e
Fronteiras)
• Constituída por PPGs de 07 universidades da região norte:

UNIFESPA, UFRR, UFTO, UEA, UFPA, UNIFOPA, UFAM
• Objetivo final: parceria em redes dos PPGs na área

interdisciplinar na amazônia; lançar um doutorado em
associação na amazônia.
• Motivação: PPGs da periferia dos grandes centros +

desenvolvimento na amazônia.

Laboratórios

Alguns números

Alguns números
• Total de Defesas já realizadas: 38
• Discentes atual: 73
• Discentes Geral:111

• Produção bibliográfica (2017-2020): 638

64
49

• Produção técnica (2017-2020): 432
• Projetos (2017-2020): 209

41

55

Repositório de dissertações
• Repositório de dissertações: ppgeaa.propesp.ufpa.br

Algumas Ações

I Amostra Etnografica

"A expulsão de ribeirinhos
por Belo Monte"

Missão São João dos Ramos

Projeto Encurtando elos- Apoio
Fundo Casa Socioambiental
Missão Manaus/UEA

Reunião Procad/UFSC

Pesquisa de Campo São Caetano

Pesquisa de Campo sobre
Morcegos/Raiva

Viagem de Campo

Conheça nossas redes sociais
bit.ly/374vWeM

ou

Mestrado UFPA_Castanhal

facebook.com/antropicos
@ppgeaaufpacastanhal
https://www.ppgeaa.propesp.ufpa.br/index.php/br/
E-mail: ppgeaa@gmail.com ou ppgeaa@ufpa.br

