Primeira Circular
O IX Encontro Macro-Jê, que será realizado na Universidade Federal de
Mato Grosso, de 20 a 22 de junho de 2018, em Barra do Garças - MT, tem por
objetivo reunir docentes, pesquisadores e discentes da graduação e pósgraduação, indígenas e não indígenas, para apresentação e divulgação de
suas pesquisas científicas, com vista a aprofundar e ampliar o conhecimento
científico, considerando a relação sujeito/línguas/culturas Macro-Jê, a partir
de diversas perspectivas teóricas.
A

cada

edição

do

Encontro

Macro-Jê

expande-se

e

vai

se

consolidando um importante espaço de reflexões/discussões tanto teóricas
quanto práticas em campos do conhecimento que dialogam no sentido de
difundir as pesquisas e fortalecer os povos pela sua língua e cultura.
Do ponto de vista linguístico, as línguas Macro-Jê exibem padrões
gramaticais bastante incomuns, especialmente, no contexto sul americano,
evidenciando sua relevância para a Linguística e, num sentido mais amplo,
para a compreensão da linguagem humana. Já em uma perspectiva
antropológica, os resultados desses estudos contribuem para a compreensão,
por exemplo, de sistemas complexos de organização social e manifestações
culturais a ela associados. Numa visão prática, os conhecimentos produzidos
têm servido para o planejamento e execução de políticas educacionais,
como formação de professores/pesquisadores indígenas em cursos de
Licenciaturas Interculturais, voltadas para a valorização e manutenção da
identidade linguística e cultural desses povos.
Esta edição do Evento, homenageará cientistas mulheres, linguistas e
antropólogas,

elencadas

abaixo,

dentre

tantas,

pelo

pioneirismo

no

investimento à pesquisa científica dessas línguas e culturas, bem como pela
formação de novos pesquisadores.
Prof.ª Dr.ª Ana Suelly Arruda Câmara Cabral – Universidade de Brasília;
Prof.ª Dr.ª Iara Ferraz – Universidade Estácio de Sá;
Prof.ª Dr.ª Januacele da Costa – Universidade Federal de Alagoas;
Prof.ª Dr.ª Leopoldina Araújo – Universidade Federal do Pará;
Prof.ª Dr.ª Marcela Coelho de Souza – Universidade de Brasília;
Prof.ª Dr.ª Maria do Socorro Pimentel – Universidade Federal de Goiás;
Prof.ª Dr.ª Maria Elisa Ladeira – Universidade de São Paulo;
Prof.ª Dr.ª Silvia Lucia Bigonjal Braggio – Universidade Federal de Goiás;
A Universidade Federal de Mato Grosso, em Barra do Garças, tem o
prazer de sediar o IX Encontro Macro-Jê/2018, receber cada pessoa que vem
fazendo a história desse Encontro e acolher aquelas que se identificam com
os objetivos do Macro-Jê.

Sejam bem-vindos!

Prof. Dr. Maxwell Miranda
Prof.ª Dr.ª Áurea Cavalcante Santana
Prof.ª Dr.ª Águeda Aparecida da Cruz Borges
Prof.ª Rosimar Regina Rodrigues de Oliveira
COMISSÃO ORGANIZADORA

NORMAS PARA SUBMISSÂO DE RESUMOS

 Propostas para apresentação de trabalho
modalidades comunicação oral ou pôster.

poderão

ser

nas

 As propostas deverão ser enviadas, no período de 19/02 a 25/03/2018,
para o seguinte e-mail: encontromacroje@gmail.com.
 O(s) resumo(s) deverá(ão) conter de 250 a 300 palavras,
acompanhado(s) de 3 palavras-chave, com objetivos, aporte teórico e
metodológico, resultados ou considerações, em Word, formato .docx,
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples.
 Cada proponente poderá submeter até dois trabalhos, dos quais seja
autor ou coautor.
 As cartas de aceite serão encaminhadas até 24/04/2018.
 O tempo de apresentação de cada comunicação oral será de 20
minutos, seguidos de 5 minutos para discussão.

Apoio financeiro:

Apoio institucional:

