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DATAS IMPORTANTES: 

10/11/2019 

Prazo final para submissão de trabalhos 

26/11/2019 

Data final para as inscrições 

27 à 29/11/2019 

Seminário Amazônico de Inclusão, 

Educação e Saúde & Encontro 

Amazonense de Comportamento Motor 



 

 

 

 

 

 

PARA GRADUAÇÃO E 

PÓS-GRADUAÇÃO  

 

Conjugaremos os objetivos e 

finalidades da educação 

especial e inclusão no 

contexto amazônico, e que se 

inserem no bojo das ações 

que fortalecem à graduação e 

pós-graduação. 

DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

Formar o quantitativo de 

cientistas necessário para o 

país, e em específico a região, 

para atingir plena 

especialização científica e 

tecnológica,condição reconhe

cida como requisito para 

assegurar o desenvolvimento 

sustentável da 

Região Amazônica. 

ESTENDER O 

CONHECIMENTO 

Trocar experiência 

com profissionais e 

pesquisadores regionais e 

nacionais; atrair pesquisadores 

para estudos e pesquisas 

colaborativas no contexto 

amazônico; proporcionar aos 

estudantes da Região 

Amazônica experiências 

colaborativas. 

UM EVENTO REGIONAL 

A edição do Seminário Amazônico de Inclusão, Educação e Saúde e o Encontro Amazonense de 

Comportamento Motor - ENACOM, surgiu a partir das ideias dos membros do Laboratório de Estudos 

em Comportamento Motor Humano, localizado na Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de 

Educação Física, com início das reuniões semanais no dia 05 de outubro de 2014, e obtendo certificação 

pelo CNPq no ano de 2015. 

UM EVENTO COM: 

PALESTRANTES LOCAIS 

PALESTRANTES NACIONAIS 

APRESENTAÇÃO DE BANNER 

COMUNICAÇÃO ORAL 

MESAS REDONDAS 

ATIVIDADES CULTURAIS 

 
 

 
 

OFICINAS E 

MINICURSOS 

O participante poderá 

participar da vivência prática, 

além do compartilhamento 

de experiências que ocorrerá 

nas palestras, através dos 

minicursos e oficinas que 

serão oferecidos na 

programação 

INSCRIÇÕES ON-LINE E 

FACILITADA 

 

 

 

 

bit.ly/Enacom/2019 

HORAS COMPLEMENTARES 

E PUBLICAÇÃO EM ANAIS 

O evento contará com 

certificação de horas referente 

a carga complementar 

adquirida e participantes com 

publicações submetidas terão 

seus trabalhos publicados no 

anais do evento. 


