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Programação

21/05 Segunda-feira 

Manhã

• 8:00  –  Credenciamento;  Abertura  da  exposição  fotográfica  “Movimento  Interfaces
Pedagógica  em  Florianópolis”  com  o  tema  “Cidade  e  Campo:  memória,  lugar  e
paisagem.” – com café de integração.

• 10:00 – Abertura oficial do evento com mesa composta pelas entidades convidadas.

• 10:15  –  Conferência  de  abertura  –  A  formação  e  a  profissionalização  em Geografia  –
debates  contemporâneos.  Prof.  Dr.  Nelson  Rego (UFRGS)  Mediadora:  Licenciada  em
Geografia Renata Brückmann Gomes Machado.

Tarde

• 13:30 – Espaços de Diálogo e Práticas (EDPs) – espaços para apresentação e discussão de
pesquisa,  extensão  e  práticas  de  ensino.  Esse  espaço  receberá  trabalhos  acadêmicos,
metodologias e reflexões escolares, que serão apresentados de diversas formas.

• 13:30 – Oficinas e Minicursos   

Noite

19:00 – Conferência: Cartografias e Sociedade: a cartografia social e a geografia. 

Profª Drª Ana Maria Lima Daou (UFRJ) Mediador: Prof. Dr. Nazareno José de Campos (UFSC)

22/05 Terça-feira

Manhã

• 08:30 – Oficinas e minicursos.  

Tarde

• 13:30 – Oficinas e Minicursos  

Noite

• 19:00 – Mesa de debate – O Campo como espaço da memória, lugar e paisagem – reflexões
geográficas sobre o papel do geógrafo. Participantes:  Prof. Dr. Jorge Ramon Montenegro
Gomez (UFPR); Prof. Dr. Danilo Piccolli Neto (UFSC), Mediador: Estudante de Geografia
Mateus Engel Voigt (UFSC).

23/05 Quarta-feira

Manhã

• 8:30  –  Mesa  de  debate  –  Formação  docente:  reflexões  e  desafios  na  relação  Escola  e
Universidade. Participantes: Prof. Dr. Nestor André Kaercher (UFRGS); Prof. Msc. Márcio



Marchi (Colégio de Aplicação/UFSC). Mediadora: Estudante de Geografia Barbara Cibele
de Cezaro Eberhardt.

• 10:00 Café solidário.

• 10:30 – Mesa de debate – A cartografia e as geotecnologias como elementos de inovação na
prática geográfica. Participantes: Prof. Msc. João Quoos (IFSC). Geógrafo e Doutorando em
Geografia  José  Maurício  de  Camargo  (APROGEO).  Mediadora:  Profª  Drª  Rosemy
Nascimento (UFSC)

Tarde

• 13:30 – Espaços de Diálogo e Práticas (EDPs) – espaços para apresentação e discussão de
pesquisa,  extensão  e  práticas  de  ensino.  Esse  espaço  receberá  trabalhos  acadêmicos,
metodologias e reflexões escolares, que serão apresentados de diversas formas.

• 13:30 – Oficinas e Minicursos   

Noite

• 19:00 – Mesa de debate – A Cidade como espaço da memória, lugar e paisagem – reflexões
geográficas  sobre  o  papel  do  geógrafo.  Participantes:  Profª  Drª.  Vania  Alves  Martins
Chaigar  (FURG);  Prof.  Dr.  Elson  Manoel  Pereira.  Mediador:  Prof.  Dr.  Orlando Ferretti
(UFSC).

• 21:00 – Confraternização 

26/05 Sábado

• 07:30 Trabalhos de campo em Geografia 

Datas Importantes:

• A partir de 03 de abril 2018 inscrição para participar do evento e inscrições de trabalhos nos
Espaços de Diálogo e Práticas;

• Inscrição  para  oferecimento  de  Oficinas  e  Minicursos;  lançamento  de  livros  e  revistas
(devem encaminhar email a coordenação do evento). 

• 30 de abril 2018 – Encerramento das inscrições de trabalhos para Espaços de Diálogos e
oferecimento de Oficinas e Minicursos.

• 15 de maio de 2018 – Resultado final da avaliação por parte da Comissão Científica dos
trabalhos para Espaços de Diálogo e Práticas.



Como apresentar trabalho nos Espaços de Diálogos e Práticas?

O ESPAÇO DE DIÁLOGO E PRÁTICAS  – EDPs  permite a apresentação e debate de trabalhos

de ensino, pesquisa e extensão na SEMAGEO. Podem ser apresentados: pesquisa em andamento ou

concluídas,  relatos  de  experiências,  atividades  de  extensão,  metodologias  de  ensino,  ensaios,

resultado de trabalhos de campo etc.

Quem pode participar?

Podem participar os autores e co-autores com trabalhos inscritos ou outros interessados na temática,

tendo a oportunidade de discutir, apresentar experiências e trocar informações. Cada autor poderá

apresentar até 02 trabalhos, tendo como atividade a carga horária de 04 horas (cada trabalho tem

aproximadamente até 15 minutos de apresentação).

 Quais as normas para inscrição de trabalhos?

Serão aceitos apenas resumos expandidos, com a seguinte formatação:

Título centralizado, todas em maiúsculas e em negrito. Após duas linhas, nome do(s) autor(es) no

início da página e a direita. Na linha abaixo, informar o vínculo institucional (graduando, professor,

graduado etc.). Logo abaixo, o endereço eletrônico (e-mail).

Fonte Times New Roman,  tamanho 12, espaçamento simples.  Textos de 2 a  6 páginas.  Margens

superior e inferior 2,5 cm; direita e esquerda 3,0 cm. O resumo expandido deverá ser elaborado sem

recuo de parágrafo, deverá abordar introdução, indicação do estágio da pesquisa (quando for  o

caso), objetivos, metodologias, resultados/conclusões. Pode conter subtítulos.

http://39semageo.paginas.ufsc.br/

39semageoufsc@gmail.com


