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1 . APRESENTAÇÃO

A Escola Doutoral Fábrica de Ideias (www.fabricadeideias.ufba.br) foi iniciada em julho de 1998.
Tem sido reconhecida como experiência única no mundo acadêmico, no sentido de sua contribuição
ao debate, em nível de pós-graduação e a formação de redes entre docentes e estudantes das mais
variadas regiões e países do mundo, principalmente, entre os países da América Latina e da África.
Trata-se de um curso intensivo constituído por aulas expositivas, grupos de estudos e leitura,
palestras e seminários temáticos, bem como aulas abertas ao público.
Sua primeira edição ocorreu no Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA), da Universidade
Candido Mendes, no Rio de Janeiro. Em 2002, o curso transferiu-se para o Centro de Estudos
Africanos e Afro-Orientais (CEAO), da Universidade Federal da Bahia, sendo realizado em
Salvador e Cachoeira, na Bahia. Em 2015, o seminário ocorreu em Lisboa e em 2017 na cidade de
São Luis do Maranhão.
Nos últimos 18 anos, a Fábrica de Ideias tem tido como palestrantes alguns dos principais
pesquisadores e estudiosos do campo dos estudos étnicos e africanos.
A XIX edição da Fábrica de Ideias ocorrerá, pela primeira vez, no extremo norte do país, zona
fronteiriça, na cidade de Macapá/AP. Trata-se de um novo desafio desse curso avançado, que,
graças a uma parceria entre um conjunto de IES do Brasil (UFBA, UNIFAP, UEAP, UNICAMP) e o
Centro de Estudos Africanos da Universidade de Bayreuth (Alemanha), será continuado em 2019 na
Alemanha, em 2020 em Moçambique e, em 2021, no Brasil (em Salvador).
Com o tema " TERRITÓRIOS, MOBILIDADES E FRONTEIRAS ", a XIX Fábrica de Ideias se
conecta a uma série de iniciativas, consistindo numa Escola Internacional de Pesquisa e Pósgraduação, apresentando-se tanto como uma disciplina acadêmica planejada e ministrada de forma

interinstitucional com alto potencial de internacionalização quanto como um curso avançado com
momentos de abertura ao público.
Esta Fábrica de Ideias resulta de parceria entre o Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em
Estudos Étnicos e Africanos (Posafro)da UFBA, responsável pela organização do Fábrica de Ideias
desde o seu início, o Programa de Estudos de Fronteira/UNIFAP e o Programa de Pós-Graduação do
Mestrado em Educação da UNIFAP. Também se juntam a essa iniciativa vários grupos e núcleos de
pesquisa de programas de pós-graduação da Universidade Federal do Amapá e da Universidade
Estadual do Amapá assim como o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros da UNIFAP e os programas de
pós-graduação em ciências sociais e em antropologia da UNICAMP. Participam investigadores e
grupos das Universidades do Platô das Guianas. O evento pretende contribuir para o
desenvolvimento desses programas de pós-graduação, inclusive em suas parcerias entre si e em seus
processos de internacionalização. Nessa perspectiva, a XIX Fábrica de Ideias se pretende também
como um laboratório de pesquisa, que une pesquisadores júnior e sênior, nacionais e estrangeiros,
para refletir sobre possibilidades e experiências no campo das ciências sociais, sobretudo, no campo
das discussões sobre mobilidades, deslocamentos, fronteiras, xenofobia, desigualdade, patrimônio e
cultura.
Enfrentar uma reflexão sobre fronteiras, territorialidades e relações etnicorraciais constitui nosso
grande desafio que é, concomitantemente, uma estratégia para estimular nossas universidades e
centros de pesquisa no apoio e na indução às políticas e processos de inclusão, na luta pelos direitos
daqueles grupos que historicamente vem sendo excluídos dos debates e dos investimentos de
políticas públicas e/ou privadas.
Nesse sentido, realizar uma versão do já renomado evento científico Escola Doutoral Fábrica de
Ideias, existente há dezoito anos, agora no estado do Amapá, região fronteiriça com a Guiana
Francesa e o Suriname, se configura como um ambicioso projeto de vanguarda e inovação,
considerando que a região Norte não está no centro das discussões e da realização dos eventos dessa
natureza. E, ainda mais, porque é uma região marcada pela multiplicidade de fronteiras (culturais,
étnicas, ambientais, de comunidades e povos tradicionais com seus saberes, ademais da própria
fronteira geopolítica).
Por sua característica intensiva e de excelência, essa escola tem sido, nos últimos anos,
contabilizada como uma importante atividade para um grande e crescente número de cursos de pósgraduação em todo Brasil, que a reconhecem como um componente curricular.
Os/As docentes convidado(a)s da Fábrica de Ideias, além de ministrar aulas, auxiliam no
desenvolvimento de seus projetos de pesquisa em curso dos fabricantes/cursistas. As/Os estudantes
selecionadas(os) terão a oportunidade de estabelecer contato com outra(o)s estudantes de pósgraduação e com professores e pesquisadores do Brasil e do exterior.

2 PÚBLICO-ALVO
Estudantes regularmente matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) do Brasil e do exterior, que estejam desenvolvendo projetos de pesquisa relacionados ao
tema geral da XVIII Fábrica de Ideias: TERRITÓRIOS, MOBILIDADES E FRONTEIRAS.

3. CUSTEIO
A organização do evento proverá aos participantes hospedagem, café da manhã, almoço, durante os
dias de evento, a saber de 04 a 15 de julho de 2018. Durante os dias de aulas temáticas haverá
coffee break nos períodos da manhã e tarde.

4. NÚMERO DE VAGAS

4.1 Serão selecionados até 45 estudantes de pós-graduação do Brasil e do exterior.
4.2 Das vagas: a distribuição das vagas em regime de concorrência se fará do seguinte modo: a) 10
(dez) vagas serão destinadas a Pós-graduandos do Amapá; b) 10 (dez) vagas a Pós-graduandos
oriundos de Universidades de fora do Brasil (privilegiando a região do Platô das Guianas); c) 05
(cinco) vagas para Pós-graduandos da região norte (Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre); c)
outras 20 (vinte) vagas serão abertas à concorrência para pós-graduandos de outras universidades
em todo o Brasil, totalizando 45 (quarenta e cinco) vagas.

5. CERTIFICAÇÃO:
A creditação do curso corresponderá a 68hs aula. Os cursistas que acompanharem o curso com bom
desempenho, além de receber um certificado, contabilizarão 04 créditos de pós-graduação que
deverão depois reconhecer em seus respectivos programas de PPG. O apoio da Capes à Fabrica de
Ideias tem facilitado este reconhecimento.
6. INSCRIÇÃO

6.1 Documentação
6.1.1 Cópia do RG ou Passaporte
6.1.2 Foto 3X4 recente
6.1.3 Comprovante recente de matrícula em Programa de Pós-Graduação
6.1.4 Versão resumida do Projeto de Pesquisa, contendo: instituição, nome do estudante, título,
resumo (de até 10 linhas) e até 5 palavras-chave, e sua respectiva versão em inglês, tema e objeto,
objetivos, justificativa com base na análise da bibliografia fundamental, metodologia e
procedimentos de pesquisa, possíveis relações entre a proposta de pesquisa e o tema da XIX Fábrica
de Ideias. (Até 5 páginas, sem referências bibliográficas)
6.1.5 Versão completa do Projeto de Pesquisa aprovada no PPG.
6.1.6 Currículo resumido, expondo-se os principais cursos concluídos e em andamento, e as mais
relevantes produções bibliográficas e experiências profissionais, acadêmicas, políticas, culturais e
sociais (até 5 páginas).
6.1.7 Currículo completo: no formato Lattes para brasileiros ou em formato livre para estrangeiros.

6.1.8 Carta de motivação para participar da XIX Fábrica de Ideias (até 2 páginas)
6.2 Forma de Inscrição
6.2.1 Toda a documentação listada no item 6.1 deve ser convertida em formato PDF e enviada, com
o assunto “Inscrição na Fábrica de Ideias”, até as 23:59:59 do dia 15 de março de 2018, para o email: xixfabricadeideias@gmail.com
6.3 Ausência de documentos e outros
6.3.1 A ausência de qualquer documento listado no item 6.1, bem como inscrições enviadas fora do
prazo previsto no item 6.2 serão automaticamente desclassificadas.

7. CALENDÁRIO

7.1 Data limite para submissão de propostas: 15 de março de 2018
7.2. Divulgação dos candidatos selecionados: 15 de abril de 2018.
7.3 Realização da XIX Fábrica de Ideias: 04 a 15 de julho de 2018.

8 CONTATOS E INFORMAÇÕES
8.1 Para informações, favor contatar E-mail: xixfabricadeideias@gmail.com
8.2 As informações sobre o encontro serão regularmente
http://www.fabricadeideais.ufba.br e também pelas redes sociais.

atualizadas

8.3 Telefone para informações: 71-32835509.

9. APOIO
PAEP-CAPES, FAPESP, UNICAMP

COORDENAÇÃO, COMITÊS E PALESTRANTES

Coordenação Nacional da Fábrica de Ideias
Dr. Livio Sansone (POS-AFRO/PPGA-UFBA)

nos

sites

Comitê Científico

Dr. Livio Sansone (presidente) (UFBA)

Dra. Jamile Borges (UFBA)

Dr. Fabio Baqueiro (UNILAB)

Dr. Antonio Motta (UFPE)

Dr. Marcelo Moura (UFBA)

Dr. Omar Thomaz (Unicamp)

Dr. Artionka Capiberibe (UNICAMP)

Dra. Eugénia Foster (UNIFAP)

Dr. Handerson Joseph (UNIFAP)

M.Sc. Tayra Rezende (UNIFAP)

Palestrantes – Lista Preliminar

Carlos Lomnitz (NYU)

Dra. Bela Feldman (UNICAMP)

Dr. Artionka Capirebibe (UNICAMP)

Dr. Miguel Olmo Aguilera (Colegio de la Frontera Norte, Mexico)

Dr. Jack Menke (Universidade Anton de Kom/Suriname)

Dr. João Manuel Calhau de Oliveira ( ISCTE/PT )

Dr. Luis Marcelin (University of Miami)

Dr. João Paulo Borges Coelho (Universidade Eduardo Mondlane).

