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SOBRE
Em 2018 completa-se 30 anos da criação do estado do Tocantins. Um
acontecimento determinante na formação histórica contemporânea de culturas,
identidades e territorialidades dessa região. Novos horizontes se formaram
desde então, inclusive, com a criação da Universidade Federal do Tocantins que
tomou para si a responsabilidade de investigar os discursos forjados no interior
do processo de criação. Por mobilizarem narrativas e memórias no espaço
público (RÜSEN, 1994), esses discursos, constituídos por uma gama variada de
sujeitos, compõem uma relevante dimensão da cultura história do estado do
Tocantins. Nesse sentido, na 4ª Semana de Cultura Histórica do Curso de
História da Universidade Federal do Tocantins (UFT) – campus Araguaína –
nossa proposta é construir um evento comemorativo, mas também
problematizador dos discursos e representações relacionados à criação do
estado do Tocantins a partir de múltiplas vozes e sujeitos.
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INSCRIÇÕES

Alunos de GRaduação
Apresentação de comunicação e ouvintes

Alunos de Pós-GRaduaçãoe
Professores da Educação básica
Apresentação de comunicação e ouvintes

Professores do ensino superior
Apresentação de comunicação e ouvintes

R$ 5

R$ 10

R$ 20

INSCRIÇÕES
Os dados do participante devem ser preenchidos na ficha de inscrição abaixo.
Apresentadores de comunicação devem enviar obrigatoriamente o título e o resumo da
https://culturahistoricauf.wixsite.com/culturahistoricauft
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comunicação.
O pagamento da inscrição deverá ser realizado no momento de credenciamento do evento. O
não pagamento resultará no cancelamento da inscrição. Para obtenção do certificado o inscrito
deverá atingir 75% de presença.
PRAZOS
Inscrição com apresentação de trabalho: entre 11 de agosto e 09 de setembro de 2018
Ouvintes: entre 11 de agosto e 19 de setembro de 2018
NORMAS DE ENVIO
Os resumos de comunicação devem possuir entre 10 e 15 linhas e serem enviados no ato da
inscrição.
Haverá publicação em Anais eletrônicos dos trabalhos apresentados no formato de resumo
expandido.
As normas para confecção do resumo expandido serão divulgadas em breve.
Data-limite para envio do texto para os Anais eletrônicos: 22 de outubro de 2018.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome
Completo *
Filiação
Institucional
*
Categoria *

https://culturahistoricauf.wixsite.com/culturahistoricauft

Email: *
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Email:
Telefone *

Simpósio
Temático
Título da
comunicação
Resumo da
Comunicação

Enviar

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
ST 01 - Narrativas e Ensino de História
Coordenadores:
Prof. Dr. Marcos Edilson de Araújo Clemente (UFT)
Prof. Dr. Wellington Amarante Oliveira (UFT)
O Ensino de História é permeado por diversas modalidades de narrativa que atuam na
constituição do conhecimento histórico escolar. As narrativas revelam as experiências de
agentes diretamente ligados aos processos de ensino e aprendizagem, tais quais alunos
e professores, mas também relacionam-se com o âmbito institucional, estando presente nos
currículos, nos livros didáticos e nos demais elementos que compõe a cultura escolar. Este
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Simpósio Temático tem por objetivo reunir pesquisadores (graduandos, pós-graduandos e
professores) ocupados em pensar os diversos tipos de narrativas históricas em suas
complexas relações com o Ensino de História.

ST 02 - História, memória e literatura tocantinense
Coordenador:
Prof. Me. Eugênio Pacceli de Moraes Firmino (UFT)
Pretende-se reunir problemáticas de pesquisa e estudos que já foram desenvolvidas ou
estejam sendo implementadas por pesquisadores, docentes, discentes e técnicos de
instituições universitárias púbicas e particulares nas diferentes áreas do conhecimento
(História, Geografia, Letras, Psicologia, Sociologia, Direito, Pedagogia, etc.), com o intuito de
promover o intercâmbio interdisciplinar e a troca de experiências, ampliando assim o debate
em torno de questões que envolvam recortes temáticos, temporais e espaciais referentes à
história e à literatura regional tocantinense como fontes de representações culturais e de
memória no período anterior e posterior à criação do Tocantins. Espera-se que os diálogos
interdisciplinares promovam incursões em temáticas relativas à história e à literatura
regional como produções sociais; bem como à disputa pela memória e à memória de práticas
e relações políticas, culturais, econômicas, religiosa, étnicas, de gênero e sociais a partir de
um ponto de vista crítico e para além de um viés exclusivamente “institucional”.

ST 03 - Representatividade, resistência e negritude: práticas
educativas, saberes e suas intersecções
Coordenadora:
Profª Me. Marina Grigório Barbosa de Souza (UFT)
Esta proposta de sessão temática propõe reunir pesquisas (que estejam em andamento ou já
https://culturahistoricauf.wixsite.com/culturahistoricauft

6/10

06/09/2018

Cultura Histórica

p p
p p
p q
(q
j
j
finalizadas) que oportunizem o aprofundamento do diálogo acerca da corporalidade dos
sujeitos envolvidos nas dinâmicas educativas, através de processos que envolvem tanto
identidades raciais de professoras e professores negros quanto o processo de construção de
identidades raciais e de gênero dos educandos. Espera-se com esse ST a promoção de um
espaço de análise e criticidade dos saberes desenvolvidos pela humanidade em específico do
conhecimento africano e afro brasileiro, à luz de teorias e práticas decoloniais. Objetiva-se
reconstituir a partir das Ciências da Educação, portanto, em uma perspectiva interdisciplinar,
os sentidos e representações que podem ser ressignificados, ou não, no âmbito das práticas
sociais para construção de abordagens educacionais e estruturas de ensino que não sejam
racistas. Esta sessão temática visa receber trabalhos de docentes e discentes do ensino
superior, docentes da educação básica, resultantes de pesquisas, propostas e práticas
pedagógicas que fazem o enfrentamento ao racismo, desigualdades raciais e estereótipos
sobre a história e cultura africana e afro brasileira.

PROGRAMAÇÃO

19 de setembro

18:00
19:00

CREDENCIAMENTO

SOLENIDADE DE ABERTURA

19:30

CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Dra. Kátia Maia Flores (UFT)
Local: Auditório 2 (Bloco C)

21:30

LANÇAMENTO DE LIVROS - CONFRATERNIZAÇÃO DE ABERTURA
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08:30
14:00
16:00
19:30

MESA-REDONDA 1
Cinema, televisão e tecnologias digitais: potencialidades
narrativas sobre o tocantins
Prof. Dr. Wellington Amarante Oliveira (UFT)
Prof. Dr. Plábio Marcos Desidério (UFT)
Prof. Dr. Braz Batista Vas (UFT)
Local: Auditório 2 (Bloco C)

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
Local: Salas de aula (Bloco H)
CINE DEBATE
Soldados do Araguaia
Dir. Belisário Franca. 73 min., 2018.
Debatedores:
Prof. Dr. Euclides Antunes de Medeiros (UFT)
Prof. Dr. Braz Batista Vas (UFT)
Local: Cine SESC

MESA-REDONDA 2
Identidades, estudos de gênero e mulheres no Tocantins
Profª Dra. Vera Lúcia Caixeta (UFT)
Profª Me. Carmen Hannud Adsuara (FACDO)
Profª Dra. Juliana Regina Basílio (IFTO)
Local: Auditório 2 (Bloco C)

21 de setembro
https://culturahistoricauf.wixsite.com/culturahistoricauft

8/10

06/09/2018

Cultura Histórica

MESA-REDONDA 3
Identidades e territórios no Tocantins

08:30

Prof. Dr. Jean Carlos Rodrigues (UFT)
Prof. Dr. Dernival Venâncio Ramos (UFT)
Prof. Dra. Olívia Macedo Miranda Cormineiro (UFT)
Local: Auditório 2 (Bloco C)

14:00

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
Local: Salas de aula (Bloco H)

16:00

CINE DEBATE
Menino 23
Dir. Belisário Franca. 80 min., 2016.
Debatedor: Prof. Dr. Dimas José Batista (UFT)
Local: Auditório 2 (Bloco C)

20:00

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
Prof. Dra. Glays Ially Ramos dos Santos (UFT)

22:00

CONFRATERNIZAÇÃO: FESTA CULTURAL

APOIO
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COMISSÃO ORGANIZADORA
Profª Dra. Olivia Macedo Miranda de Medeiros
Prof. Dr. Braz Batista Vaz
Prof. Dr. Dernival Venâncio Ramos
Prof. Dr. Euclides Antunes de Medeiros
Prof. Me. Eugenio Pacelli de Morais Firmino
Prof. Me. Marina Grigório Barbosa de Sousa
Profª Dra. Vera Lúcia Caixeta
Prof. Dr. Wellington Amarante Oliveira
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