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CIRCULAR 1 
 

 

 

V Simpósio de Geografia,  

XIII Semana de Geografia da UENP - 

“Reformas sociais ou retrocessos: 

um olhar geográfico”  

e IV Mostra do PIBIC Geografia 

 

 

 

é ó ( ) –

De 14 a 16 de agosto de 2017 
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ObjetivoS 
Discutir as reformas sociais recentes e seus impactos para a sociedade brasileira no 

presente e no futuro a partir de uma perspectiva geográfica. 
Apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos bolsistas PIBIC do Colegiado de 

Geografia. 

Realizar oficinas e minicursos acerca da temática do evento junto a ciência geográfica. 

EIXOS TEMÁTICOS 
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PROGRAMAÇÃO 

Dia 14 de agosto de 2017 

Auditório UENP - Unidade Centro.  

18 h e 30 min - Credenciamento 

19 h e 15 min - Atividade Cultural.  

20 h - Palestra:  Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça (UFPR) 

 

Dia 15 de agosto de 2017 

Auditório UENP - Unidade Centro.  

19 h e 15 min - Atividade Cultural.  

20 h - Palestra: Profª. Dra. Arlete Moysés Rodrigues (UNICAMP) 

 

Dia 16 de agosto de 2017 

14 h –  Grupos de Trabalho 

19 h e 15 min – Minicursos 

 

Minicurso 1: Prof. Dr. Isonel Sandino Meneguzzo (UEPG) 

Minicurso 2: Prof. Ddo. Danilo Marcondes de Alcantara (UNESP –  Ourinhos) 

Minicurso 3: Profª. Dra. Sandra Davanço (UENP) 

Minicurso 4: Profª. Dra. Maria Cristina Cavaleiro (UENP) 
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IMPORTANTE: As inscrições para os minicursos serão realizadas durante o 

credenciamento no dia 14 de agosto de 2017. As vagas serão limitadas! 

 

ÇÕ
1. As inscrições serão realizadas entre 31 de maio a 07 de agosto de 2017. 

2. Para a realização das inscrições, basta entrar no site do evento e fazer seu cadastro. 

3. A confirmação da inscrição ocorrerá somente após o envio do comprovante do depósito, o 

mesmo deverá ser enviado no e-mail: simpgeouenp2017@gmail.com 

4. O pagamento deverá respeitar os valores estabelecidos por categorias e datas.  

5. O pagamento da inscrição ocorrerá mediante Depósito bancário identificado. Banco Itaú. 

Agência 4113. Conta Poupança 05069-6/500. AGB-Londrina (Associação dos 

Geógrafos Brasileiros) – Seção Londrina. 

INSCRIÇÕES 

 

CATEGORIA Até 22/07/2017 Até a data do evento 

Estudantes da UENP R$ 30,00 R$ 40,00 

Estudantes de graduação R$ 30,00 R$ 40,00 

Estudantes pós-graduação R$ 40,00 R$ 50,00 

Profissionais da rede pública R$ 40,00 R$ 50,00 

Profissionais R$ 40,00 R$ 50,00 

mailto:simpgeouenp2017@gmail.com
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ÇÕ Í

 

1. Para as contribuições científicas serão aceitos artigos completos (10 a 15 páginas) ou 

resumos expandidos (3 a 5 páginas). 

2. O artigo completo ou resumo expandido deverá ser enviado através do e-mail 

simpgeouenp2017@gmail.com junto ao comprovante de pagamento até a meia noite do dia 

30 de junho de 2017, horário de Brasília (DF). 

3. Todos os trabalhos submetidos serão avaliados no sistema ad hoc por um integrante da 

Comissão Científica responsável pelo Grupo de Trabalho (GT). 

4. Os trabalhos e resumos expandidos elaborados deverão seguir o modelo disponível no site 

oficial do evento (www.eventos.uenp.edu.br/simpgeo). Os trabalhos fora das normas 

apresentadas serão RECUSADOS. 

5. O envio dos trabalhos deverá ocorrer entre 31 de maio a 30 de junho de 2017. 

6. As cartas de aceite ou as de recusa serão emitidas até dia 14 de julho de 2017. 

7. A lista final dos artigos e resumos expandidos aceitos será publicada em 07 de agosto de 

2017. 

8. Os trabalhos e resumos somente serão aceitos e publicados mediante comprovação do 

pagamento de inscrição, de todos os autores, até o dia 30 de junho. 

9. A ausência do pagamento até a data limite acarretará na recusa do trabalho ou resumo. 

10. Cada coordenador de GT será responsável pela organização e diretrizes das apresentações, 

que ocorrerão no dia 16 de agosto de 2017 no período vespertino. 

11. Haverá projetor (datashow) em todos os GT’s. 
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ÇÕ

 

1. As normas para submissão dos trabalhos estão presentes nesta circular, assim como os 

valores de inscrição. 

2. A partir do dia 31 de maio as inscrições deverão ser realizadas através do envio da ficha de 

inscrição (disponível no site) para o e-mail simpgeouenp2017@gmail.com 

3. As comunicações científicas somente serão aceitas e publicadas nos anais mediante 

comprovação do pagamento de inscrição. 

4. As comunicações científicas serão apresentadas somente na modalidade oral. 

5. O processo de submissão e avaliação de trabalhos será via e-mail informado na ficha de 

inscrição. 

 

PRAZOS 
Prazo para submissão de trabalhos: 31 de maio a 30 de junho de 2017 

Confirmação/Aceites: 14 de julho de 2017 

Lista final dos artigos e resumos expandidos aceitos publicados no site: 07 de agosto de 2017 

Apresentação dos trabalhos: 16 de agosto de 2017 no período vespertino 

Pagamento da inscrição para publicação até 30 de junho de 2017 

Período de inscrição para a Mostra Artística da Geografia: 01 de junho a 07 de julho de 2017 
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NORMAS PARA 

MOSTRA ARTÍSTICA 

DA GEOGRAFIA 
Tema da mostra: Reformas sociais da política econômica do governo federal no país 

Período de inscrição: 01 de junho a 07 de julho de 2017 

Quem pode participar? Somente integrantes do curso de Licenciatura em Geografia da UENP 

Quem ganha? O concurso irá reconhecer o(s) participante(s) que atingirem o maior número de 

votos dados pelo público presente no evento durante a exibição de suas atividades artísticas. 

Como se inscrever? Preencher ficha de inscrição a ser entregue para coordenação do evento. 

Como participar? O(s) participante(s) poderá demonstrar habilidades artísticas tais como: poesia, 

música, canto, coral, dança, dramatização, fotografia, pintura, paródia, dentre outros. 

Quando os resultados serão divulgados? Os resultados serão divulgados até o término das 

atividades do dia 15 de agosto de 2017. 

Qual será o prêmio? A manifestação artística mais votada terá como prêmio livros e brindes 

variados. 
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ORGANIZAÇÃO 

UENP - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL D0 NORTE DO PARANÁ 

COLEGIADO DE GEOGRAFIA 

ASSOCIAÇÃO DE GEÓGRAFOS BRASILEIROS – SEÇÃO LONDRINA 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL 

 

 

INFORMAÇÕES 

www.eventos.uenp.edu.br/simpgeo 

https://www.facebook.com/simpgeouenp2017 

simpgeouenp2017@gmail.com 

http://www.simpgeouenp.com.br/
https://www.facebook.com/simpgeouenp

