
CENTRO DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR (CFI)
O Centro de Formação Interdisciplinar (CFI) é a unidade acadêmica da Ufopa responsável pelos componentes 
curriculares de natureza interdisciplinar. Em seu conteúdo, aborda questões contemporâneas globais com base 
no contexto amazônico.
O CFI tem a missão de promover a artculação das diversas áreas do conhecimento em prol da construção de 
uma abordagem insttucional interdisciplinar de seus programas acadêmicos e gerenciais, por meio da oferta 
de ensino, nas modalidades que se mostrarem adequadas, integrado à pesquisa e à extensão.

Objetivos do Evento 
● Realizar encontro com alunos(as) calouros(as) da Ufopa/2018 sobre interdisciplinaridade na formação 

superior nas diversas áreas do conhecimento;
● Promover ofcinas e rodas de conversas sobre os projetos de extensão, pesquisa  e pós-graduação do CFI;
● Realizar a apresentação da equipe de servidores da Unidade.

PROGRAMAÇÃO
Dia 15 de maio (terça-feira) – manhã 
8:30 h – Credenciamento – Campus TAPAJÓS
9 h - Abertura
9:10 h. - Mesa temátca:
● Origem e Evolução do Conhecimento - OEC
Prof. Dr. Raimundo Valdomiro de Souza
● Estudos Integratvos da Amazônia - EIA
Profª. Dr.ª Iracenir Andrade dos Santos
● Lógica Linguagem e Comunicação - LLC
Prof.ª Dr.ª Cristna Vaz Duarte da Cruz
● Sociedade Natureza e Desenvolvimento -SND
Prof.ª Dr.ª Maria Francisca de Miranda Adad
Mediador – Prof. Dr. Andrei Santos de Morais
10:10 h – Questões apresentadas à mesa pelos 
partcipantes
11:10 h. - Apresentação das Bibliotecas da 
UFOPA - Renata Ferreira e Mayco Chaves
11:50 h. - Intervalo para almoço
Dia 15 de maio – Tarde – Campus Amazônia/CFI
14:30 h – Ofcina de Instalação Debian Gnu/Linux 
– Irley Araújo
14:30 h – Projetos de Pesquisa dos Alunos do 
Mestrado em Sociedade Ambiente e Qualidade   
   de Vida

Os primeiros 150 alunos que fizerem o credenciamento no 
dia do evento receberão doação de um kit contendo 5 livros  

relacionados aos componentes do CFI.

Dia 15 de maio – tarde – Campus Amazônia/CFI
14:30 h - Experiências de pesquisas 
interdisciplinares na região da Amazônia:
● Educação ambiental na educação infantll um 

estudo em escolas partculares do município de 
Santarém.

Prof.ª Dr.ª Nelcilene da Silva Palhano
● Ecologia, manejo e plantos experimentais de 

castanheira no estado do Pará
Prof. Dr. Ricardo Scoles,
● O impacto da economia do setor mineral no 

mercado de trabalho no Pará.
Prof. Dr. Raimundo Valdomiro de Sousa, 
Facilitador: Pedag. Silvio Almeida Ferreira

14:30 h. - Experiências de extensão 
interdisciplinares na região da Amazônia:
● Programa Cultura, Identdade e Memória da 

Amazônia - Prof. Dr. Itamar Rodrigues Paulino 
● A empresa júnior hoje 
Prof. Dr. Andrei Santos de Morais
● Miscelânea dos Cursos de Extensão
Prof. Dr. Pérsio Scavone de Andrade
Mediadora: Prof.ª Dr.ª Cristna Vaz Duarte da Cruz

UFOPA     PROEN      CFI
Apoio: 
Unidades Acadêmicas     PROCCE

Às atividades vespertinas, as vagas são limitadas e serão preenchidas no credenciamento.
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