
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA 

BARCO DA UFPA LEVA SERVIÇOS AO BAIXO AMAZONAS 

Sugestão de imagens: imagens de arquivo de viagens anteriores, imagens de barcos navegando na região do Baixo 

Amazonas, imagens de eventos e pesquisas realizadas na UFPA, imagens do acervo do IFNOPAP em Belém, imagens 

de amazônidas contando histórias e lendas regionais etc. 

Informações 

A população ribeirinha costuma sofrer com a carência de serviços nas regiões em que vivem. Para propiciar a 

preservação da memória paraense, bem como levar serviços, palestras e oficinas a municípios do Baixo Amazonas, o 

Projeto Integrado IFNOPAP (O Imaginário nas Narrativas Orais Populares da Amazônia Paraense) realiza o XVII 

Encontro Internacional do IFNOPAP / VII Campus Flutuante da Universidade Federal do Pará (UFPA). A 

programação acontece entre os dias 25 de agosto a 02 de Setembro e o barco vai partir às 9h30 da escadinha da 

Avenida Presidente Vargas. 

 

Organizado em parceria com o Governo do Estado, a 17ª edição navegará a bordo do Catamarã Rondônia (ENART) 

pelo rio Amazonas com o tema “Navegando entre o rio e a floresta com vistas à Biodiversidade, Cultura e 

Sustentabilidade” e passará pelos municípios de Almeirim, Prainha e Monte Alegre. A programação dos 9 dias do 

encontro envolve minicursos, palestras e mesas-redondas sobre cultura, biodiversidade e sustentabilidade na 

Amazônia, além de trilhas, expedições e serviços à comunidade e shows dentro e fora do barco. Entre os serviços 

destacam-se as orientações médicas, como aplicação de vacinas, e outras atividades lúdicas, como o xadrez, grafite e 

fotografia, abarcando ensino, pesquisa e extensão.  

 

Segundo Socorro Simões, coordenadora do Projeto, a proposta é passar 2 dias em cada um dos municípios e que, 

durante o deslocamento, aconteça uma programação científico-acadêmica de peso, além de oficinas e minicursos 

dentro do navio e nos municípios. Além disso, a coordenadora destaca o ineditismo do “Campus Flutuante” e das 

cidades visitadas nesta edição.  

 

“Pela primeira vez vamos para o Baixo Amazonas. Almeirim, Prainha e Monte Alegre receberão a programação que 

envolve oficinas e palestras com Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Cruz Vermelha, Polícia Militar e outros 

órgãos e instituições e que abordarão temas como sexualidade, posse de terras, tráfico de pessoas e outros assuntos 

atuais e importantes para estas comunidades e ainda teremos alguns programas artísticos nestes municípios e dentro do 

próprio barco, essa última voltada para a tripulação”, conclui Socorro Simões. 

 

Conhecer a Amazônia – O projeto integrado da UFPA, surgido em 1993, ainda como projeto de pesquisa, busca 

hoje, não apenas o mapeamento das histórias orais de populações amazônicas, e sim entender a região e levar 

assistência a esses povos. “Desde 2001, nós saímos do barco, descemos e fomos conhecer as comunidades. O projeto 

se redimensionou com o tempo”, diz a coordenadora do Campus Flutuante. 

 

Serviço: 

XVII IFNOPAP "Navegando entre o rio e a floresta com vistas à Biodiversidade, Cultura e Sustentabilidade”. 

 

● Período: 25 de Agosto a 02 de Setembro de 2013. 

● Informações: ufpacampusflutuante@gmail.com 

 

Saiba mais: 

● Para mais informações sobre o Projeto, acesse o site: http://migre.me/fHcVY 
● Matéria sobre o livro do IFNOPAP: http://migre.me/fLtJy 

● Sugestão de entrevistado: Maria Socorro Simões – Coordenadora do projeto 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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