66ª Reunião Anual da SBPC abre espaço para indígenas no Acre
A SBPC Indígena realizará conferências, mesas-redondas, atividades culturais, como
exposições, artesanatos, pinturas, fotografias, vídeos e banners
Umas das novidades da 66ª Reunião Anual da SBPC, a SBPC Indígena estreia no
maior encontro científico do Brasil com quase 50 atividades - promovendo amplo debate e
intercâmbio de saberes entre povos indígenas do Brasil, Peru e Bolívia e pesquisadores
nacionais e internacionais.
Pelo que consta da programação SBPC Indígena, disponível em
http://www.ufac.br/portal/docs/2014/SBPCIndigena.pdf, serão realizadas conferências,
mesas-redondas e vários encontros. Além disso, o público poderá conferir atividades
culturais, como exposições, artesanatos, pinturas, fotografias, vídeos e banners.
Um dos destaques da programação SBPC Indígena
é a conferência
“Desenvolvimento sustentável dos povos indígenas da Amazônia: o desafio de identificar
e multiplicar soluções”, a se realizar na quarta-feira, 23/07.
Outro destaque é a realização do “V Encontro Transfronteiriço de Povos Indígenas
Brasil-Peru-Bolívia”, a se realizar também na quarta-feira, 23/07. A intenção dos
organizadores desse encontro é propor formas de implementação do intercâmbio entre os
povos indígenas da fronteira trinacional, discutir e avaliar as políticas dos estados
nacionais com relação aos povos indígenas transnacionais; e estabelecer mecanismos de
relação permanente entre os povos indígenas da fronteira desses três países.
O acesso indígena ao conhecimento também será destaque da SBPC Indígena,
dentre outros assuntos. É o caso da mesa-redonda “Formação Docente para Indígenas e
suas áreas de conhecimento” que será realizada na quinta-feira (24-07).
Biodiversidade
Com a realização da SBPC Indígena, os organizadores da 66ª Reunião Anual da
SBPC, que terá o tema central “Ciência e tecnologia em uma Amazônia sem Fronteiras”,
esperam que a programação indígena possa contribuir para criação de estratégicas para o
fortalecimento da sociodiversidade e conservação da biodiversidade em um cenário
mundial de incertezas, sem equidade social e equilíbrio ambiental.
A programação da 66ª Reunião Anual da SBPC
está disponível em
http://www.sbpcnet.org.br/riobranco/home/
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