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VIII Seminário Educação e Cidade
II Colóquio do Lepeg
16 a 19 de outubro de 2012
UFG/IESA - Campus II, Goiânia/GO

Realização e Organização:

NUPEC - Núcleo de Pesquisa em Ensino de Cidade
NúcleoGEA - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Ensino e Ambiente
GEV - Grupo de Estudos de Vigotski
GECE - Grupo de Estudos e Pesquisas em Cartografia para Escolares

Apoio:

Normas para apresentação de trabalhos
Os trabalhos deverão estar vinculados à temática central Educação e Cidade, podendo ser pesquisas
concluídas e/ou em andamento. Será aceito somente um trabalho como autor ou co-autor por inscrito no
evento. O formato do trabalho é o Resumo Simples com entre 200 e 250 palavras, em documento do word,
com letra Arial 12, espaçamento entre linhas de 1,5. Os resumos deverão conter: título, objetivos,
metodologia, resultados/discussão e considerações finais. Esclarece-se que o resumo não será publicado em
anais, serão utilizados apenas para selecionar os trabalhos a serem apresentados.
A apresentação dos trabalhos será EXCLUSIVAMENTE no formato PÔSTER, os quais deverão ter as seguintes
dimensões: 120 cm de altura por 90 cm de largura; deverá conter título e subtítulo em negrito centralizado e
maiúsculo com espaçamento simples, letra Arial, nome do autor, instituição a que está vinculado e correio
eletrônico. As fontes, figuras e demais informações deverão ter tamanho visível para a apresentação em pôster.
Prazos
Os trabalhos deverão ser enviados entre 10 e 24 de setembro para o e-mail:
trabalhoseducacaoecidade@gmail.com
Atenção: não haverá prorrogação do prazo.

VIII Seminário
Educação e Cidade
II Colóquio do LEPEG
16 a 19 de outubro de 2012
UFG/IESA - Campus II, Goiânia/GO

Programação
16 de outubro (terça-feira)
19h - abertura do VIII SEC e do II CL
19h30min - Conferência: Direito à cidade e Cidadania.
Sílvia Pereira - Unioeste/PR

17 de outubro (quarta-feira)
09h - 12h - Mesa Redonda: Reestruturação do espaço urbano em áreas metropolitanas.
Adão Oliveira - UFT; Leandro Lima - UEG; Odiones Borba - UniEvangélica; Celene Barreira - UFG;

13h30min - 14h - Apresentação de Pôster
14h - 17h - Mesa Redonda: Concepções e representação cotidianas na cidade.
Clarinda da Silva - IFG; Rosiane Mota - UFG; Lana Cavalcanti - UFG; Denis Richter - UFG

18 de outubro (quinta-feira)
08h - 08h30min - Apresentação cultural. Alunos de graduação em Geografia/UFG
08h30min - 12h - Mesa Redonda: Os aportes teóricos de Vigotsky nas pesquisas sobre o ensino de
Geografia.

Adriana Alves - UFG; Eliana Morais - UFG; Izabella Bento - UFG; Karla Oliveira - UEG; Vanilton
de Souza - UFG

14h - 17h - Mesa Redonda: Diálogos sobre os fundamentos vigotskianos nas pesquisas sobre o ensino da
Geografia.
Marcos Couto - UERJ; Wellington Cedro - UFG

19 de outubro (sexta-feira)
08h - 10h - Contexto histórico das pesquisas e materiais didáticos desenvolvidos na REPEC.
Mauricélia Brito - SEC/GO

Dinâmicas climáticas na RMG. Malu Ítala
Dinâmicas econômicas na RMG. Magno Barbosa
Avaliação e acompanhamento do uso dos materiais didáticos na RME. Thiago Aires
10h30min - 11h - Apresentação das atividades e pesquisas do GECE.
Míriam Bueno - UFG; Caroline Rezende; Heitor Sabota; Karine Silva; Alyne Candido

11h - 11h30min - Apresentação das pesquisas do PIBID.
Lorrayne Vieira; Lucas Guimarães

11h30min - 12h - Apresentação das pesquisas do NúcleoGEA.
Bruno Martins; Gislaine Camargo

14h - 17h30min - Apresentação das pesquisas do NUPEC.

Nataly Cistenas; Michaela Camara; Flávia Paula; Zuzy Pereira; Lucineide Pires; Márcia Bomfim;
Priscylla de Menezes; Alexsander Silva; Luan da Silva; Cláudia Rosa; Andréia Carvalho; Eliakim
Gomes

17h30min - 18h - Encerramento e avaliação do VIII SEC e II CL.
Todas as atividades, exceto a apresentação de pôster, ocorrerão no Auditório do IESA (prédio novo).

