
Horário
de 9:00h às 18:00h

UERJ, 1 andar, Auditório 13o

de 25 a 27 de junho de 2002

Informações
http://www.niemrj.hpg.ig.com.br
http://br.groups.yahoo.com/group/niem_rj
tel/fax: (21) 25877703 - (21) 25877724

UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã

Inscrições para apresentação de poster

Inscrições para ouvintes com certificado

até o dia
30/05 através do e-mail: niem_rj@yahoo.com.br

dia 25/06 a
partir das 8:30 ou via internet.

Realização;

Dept. de Geografia - UERJ
Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo - UERJ
Museu Nacional - UFRJ
IPPUR - UFRJ
Mestrado em Pesquisa e Psicanálise - UERJ
ENCE - IBGE

I Seminário do Núcleo

Interdisciplinar de

do Rio de Janeiro

Estudos Migratórios

Organização:

Ademir Pacelli Ferreira (IP-UERJ)
Elisa Cunha (IGEO-UERJ)
Helion Póvoa Neto (IGEO-UERJ)
Joana Bahia (FFP-UERJ)
Luciana Correia do Lago (IPPUR-UFRJ)
Maria Regina Petrus (Cap-UFRJ)
Miriam Santos (PPGAS-MN-UFRJ)
Teresa Faria (IPPUR-UFRJ)
Thaddeus Blanchette (PPGAS-MN-UFRJ)

Sinopse

O NIEM - Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios do
Rio de Janeiro - representa uma iniciativa de reunir
pesquisadores, professores, estudantes, militantes e pessoas
interessadas ou engajadas na problemática migratória e seu
contexto, no Brasil e no mundo. Realizou em 1998, na UERJ, o
Seminário sobre Refugiados no Contexto das Migrações
Internacionais e reúne-se regularmente para atividades
relacionadas à sua área de atuação.

O Núcleo pretende ser efetivamente interdisciplinar, não apenas
pelo senso de oportunidade em agregar representantes de diversas
áreas, mas também pela crença na diversidade de aportes que
devem iluminar os temas a serem abordados. Propõe-se também
como um espaço que, sem ser exclusivamente acadêmico,
funcione em consonância com atividades próprias de instituições
de ensino e pesquisa, onde estudantes de diversos níveis
encontrem campo para seu crescimento profissional. Mas
também deseja e estimula a participação dos que têm na atuação
junto ao migrante um sentido de trabalho, intervenção e
transformação social.

A pretensão maior do NIEM é a de consolidar um espaço de
referência, em nossa cidade, para os que têm a problemática das
migrações como um estímulo em termos de pesquisa, estudo,
atuação, produção científica, artística e cultural. Este Seminário
busca ser mais um passo nesta direção.

Público-alvo do evento

Alunos de graduação e de pós- , pesquisadores,
professores e estudantes voltados para o tema das migrações.

graduação

Projeto gráfico: Fabiano Cunha almeida
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Terça feira 25 de junho

8:30 Recepção aos participantes

9:00 Cerimônia de Abertura

9:30 Sessão temática

14:00 Mesa redonda

16:00 Intervalo para o café

16:15 Mesa redonda
Migração e Subjetividade: a Psicanálise no Terreno do
Outro

18:30 Encerramento

Entrega de documentação e café

Migrações Internacionais I

12:00 Almoço

Metrópole: O Rio Migração e de Janeiro em foco.
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Coord. Miriam de Oliveira Santos (Museu Nacional-
UFRJ)

Elisa Massae Sasaki (IFCH-UNICAMP)

Satomi Takano Kitahara (PBJ/IL-UERJ)

Coord. Luciana Corrêa do Lago (IPPUR-UFRJ)

Neide Patarra (ENCE-IBGE/UNICAMP)

Antonio Tadeu R. de Oliveira (IBGE)

Fernando Cordeiro Barbosa (ESS-UFRJ)

Coord. Ademir Pacelli Ferreira (IP-UERJ)
Betty Fuks (IP-UFRJ)

Caterina Koltai (PUC-SP)

Benilton Bezerra Jr (IMS-UERJ)

Os “italianos” do Rio Grande do Sul.

A questão da identidade dos brasileiros na migração entre Brasil e Japão.

Migração internacional e mulheres: o caso das japonesas e nipo-

brasileiras.

Quem tem direito à metrópole na globalização?

Fluxos migratórios para o Rio de Janeiro

Migrantes nordestinos no Rio de Janeiro: um olhar antropológico

A psicanálise, o exílio e o estrangeiro

Migração e racismo: um sintoma social

olidão de não pertencer: a paixão da identidade em Clarice Lispector

O lugar da migração nos estudos urbanos fluminenses
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Quinta feira 27 de junho de 2002

8:30 Recepção aos participantes

9:00 Sessão temática

12:00 Almoço

15:30 Intervalo para o café

18:00 Encerramento

Entrega de documentação e café

Miguel Ângelo Ribeiro (Geografia-UERJ) e Jorge Kleber
Teixeira Silva (ENCE-IBGE)

Paula Rebelo de Oliveira (FIOCRUZ)

Antonio de Ponte Jardim (IBGE)

Coord. Rogério Haesbaert (Geografia- UFF)

Giralda Seyferth (Museu Nacional-UFRJ)

Marcelo Santa Bárbara (AMAN)

Migrações Internas no Brasil:

13:30 Mesa redonda
Migração, Território e Identidade

16:00 Migração e preconceito
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Coord. Teresa Cristina de Almeida Faria (IPPUR-UFRJ)

Exibição do vídeo: “Tem que ser baiano ?”
seguida de debate com o diretor Henri Gervaiseau

Favelização e mobilidade residencial no Rio de Janeiro.

Migração, desterritorialização e identidade

Tendências na redistribuição espacial das migrações brasileiras no

período 1991-1996.

O migrante, seu drama psíquico e a recepção das diferenças.

Mobilidade intrametropolitana no Rio de Janeiro

Imigração e (re)construção de identidades étnicas

Brasiguaios: território e jogos de identidade.

Quarta feira 26 de junho

8:30 Recepção aos participantes

9:00 Sessão temática
Migrações Internacionais II:

.

12:00 Almoço

13:30 Mesa Redonda
Imigração e Identidade

15:30 Intervalo para o café

16:00 Mesa redonda
Estrangeiros e Refugiados

18:00 Encerramento

Entrega de documentação e café

Coord. Thaddeus Gregory Blanchette (Museu Nacional-
UFRJ)

Charles Gomes (IRI-PUC)

Helion Póvoa Neto (Geografia - UERJ)

Regina Petrus (CAp/UFRJ)

Coord. Giralda Seyferth (Museu Nacional-UFRJ)
Douglas Silva (Museu Nacional-UFRJ)

Luis Edmundo de Souza Moraes (Berlin Universität)

Kátia Lerner (IFCS-UFRJ)

Coord. Helion Póvoa Neto (Geografia-UERJ)
Carlos Bernardo Vainer (IPPUR-UFRJ)

Denise Rollemberg (História-UERJ)

Cândido Feliciano da Ponte Neto (PUC-RJ/Cáritas RJ
/CONARE)
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Imigração e casamentos entre brasileiros e anglo-americanos.

Políticas de imigração comparadas: França e EUA.

A criminalização das migrações na nova ordem

Jovens imigrantes angolanos no Rio de Janeiro.

Exilados anti-salazaristas e suas relações com o nacionalismo e a questão

colonial

Migração alemã e nazismo no Brasil

Memória e coleções: a experiência da Fundação Shoah

Reflexões sobre o poder de mobilizar e imobilizar na contemporaneidade

Exilados, estrangeiros, apátridas

A questão dos refugiados no Brasil

internacional.
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