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CONVITE 
 

A Organização Estudos sobre Humilhação e Dignidade Humana e o Projeto 

Rios de Encontro têm o prazer de convidá-lo a participar da: 

 
XXXIII Conferência Anual sobre Humilhação e Dignidade Humana  

 

Cultivando ‘Amazônia Bem Viver’:  

nutrindo solidariedade com a Mãe Terra 
 

de 29 de agosto a 2 de setembro de 2019 (Marabá - Pará) 

de 03 a 05 de Setembro de 2019 (Belém - Pará) 

 
Para maiores informações, favor consultar:  

www.humiliationstudies.org/whoweare/annualmeeting/33.php 

 

A escolha da localização do evento reflete as riquezas e os desafios 

humanos e ambientais da região, que possui uma das maiores concentrações 

de recursos naturais e biodiversidade do mundo, os quais estão sob constante 

ameaça.  

 

Tendo em vista a atual escalada de violência na região, a primeira 

parte da XXXIII Conferência, inicialmente prevista para ocorrer na 

Universidade Comunitária dos Rios, (http://riosdeencontro.wordpress.com/), 

foi transformada em uma caravana eco-pedagógica e cultural, a qual 

visitará comunidades ribeirinhas, indígenas e tradicionais para uma maior 

troca de conhecimento, com vistas à melhor compreensão de suas 

condições atuais e à elaboração de ações solidárias.  

 

Os organizadores incentivam fortemente a expressão de 

reconhecimento (mensagens, vídeos, fotos, artigos) de todos da comunidade 

internacional preocupados com a preservação da Amazônia e com a 

prevenção de todas as formas de humilhação, em especial de como 

incentivar dignidade através de projetos sustentáveis de Bem Viver.   

http://www.humiliationstudies.org/whoweare/annualmeeting/33.php
http://riosdeencontro.wordpress.com/


 

- 2 - 

A participação na conferência é gratuita. Os custos de hospedagem e 

transporte ficam a cargo do participante. 

 

Aguardamos ansiosamente sua manifestação de interesse em 

participar conosco dessa iniciativa que, por meio de justiça social e 

ambiental, visa criar um mundo sustentável em prol da dignidade para todos. 
 
 

Atenciosamente, 

 

 
Linda Hartling, Ph.D. Cientista social e humanista. Diretora, Human Dignity and 

Humiliation Studies. Diretora, World Dignity University initiative  

lhartling@humiliationstudies.org 

 

 

 

 
Evelin G. Lindner, Ph.D. Médica e psicóloga. Pesquisadora transdisciplinar em 

Ciências Sociais e Humanidades. Presidente-fundadora de Human Dignity and 

Humiliation Studies. Co-fundadora de Universidade para a Dignidade Mundial. 

Autora de vários livros. Indicada para o Nobel da Paz, desde 2015 

 

 

 

Estudos sobre Humilhação e 
Dignidade Humana 

Universidade Para a Dignidade 
Mundial 

  

HumanDHS  
Por um mundo que a todos dignifique, 

superando e prevenindo ciclos de 
humilhação 

WDU 
Dignificando a Educação global e 

localmente 
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