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Investimento/Inscrições - Até 19/05 
Discentes de Graduação: R$30,00 

Pós-graduação: R$40,00 
Docentes e demais Profissionais: R$50,00 

 

 
Os trabalhos deverão ser encaminhados para o 

e-mail: 
submissaodetrabalhos2017@gmail.com 
 
Datas  Importantes 

 
 
 

 
Modalidades  

Artigo (pesquisas e práticas com resultados) de 
12 a 15 páginas. 
Resumo expandido (projetos e pesquisas 
iniciais e em andamento) de 3 a 5 páginas. 
Todos os trabalhos deverão ser apresentados 

em espaços de diálogos e práticas. 

 

 

 

MINICURSOS 

Lista de minicursos disponíveis no site do 

evento: 

www.uel.br/eventos/semanageo/?co

ntent=mini_cursos.htm 

 

As inscrições para os minicursos serão 

realizadas durante o credenciamento. 

 

 

 
 

 
 

Local: Anfiteatro Maior CLCH e 

Departamento de Geociências 

Universidade Estadual  de Londrina – UEL 

Londrina 29 a 31 de maio de 2017 
 
 

 
Informações: 

http://www.uel.br/eventos/semanageo 

COMISSÃO  ORGANIZADORA 

 

Alene Mariana Silva de Godoy 

Cecilia de Lima Affine 

Estevan Leopoldo de Freitas Coca 

Fabiana Bezerra Mangili 

Giovana Silva Rocha 

Juliana Nancy Galvão 

Letícia Lopes das Chagas 

Luciana de Mello Battini 

Luiz Gustavo de Almeida 

Marco Aurélio da Silva Arlindo 

Margarida Cassia Campos  

Mariele de Oliveira Silva 

Maycon Moraes Souza 

Nathan Felipe da Silva Caldana 

Nicolas Veregue Ruiz 

Roney Felipe Rocha 

Tatiana Cintra 

Thiara Gonçalves Campanha 

Vinícius Belquiman Pereira 

Willian Manfio 

 

 

 

REALIZAÇÃO 

 -Universidade Estadual de Londrina 

 -Centro de Ciências Exatas (CCE/UEL) 

 -Departamento de Geociências 

(DGEO/UEL 

  - Associação dos Geógrafos Barasileiros 

(AGB - Londrina) 

 -Centro Acadêmico de Geografia (CAGEO 

– UEL) 

 -Laboratório de Arranjos Territoriais 

Campo-Cidade (LATEC – UEL) 

 -Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID Geografia – 

UEL) 

 

 
 

 

     



                                              

APRESENTAÇÃO 
 

Em sua 33ª edição, a Semana de Geografia da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) tem se 
qualificado como um importante espaço de 
construção do conhecimento geográfico, abrindo 
possibilidade para o intercâmbio entre múltiplas 
perspectivas teórico-metodológicas. Em 2017, 

seu foco central será a discussão da diversidade 
como um elemento de fundamental importância 
na análise do espaço geográfico. Por isso, será 
adotado como tema “A Geografia da diversidade” 
e como lema “A produção do conhecimento 

geográfico e suas pluralidades”. 
Esse evento valorizará também a práxis 

relacionada à diversidade. Assim, além do 
debate acadêmico, que historicamente tem 
caracterizado as semanas de Geografia da UEL, 
também será dada ênfase à militância e a busca 
por construções de espaços de resistência por 
parte de vários coletivos: LGBT’s, religiões de 

matriz africana, negros/as, indígenas, feministas, 
camponês/as, imigrantes entre outros.  

Acreditamos que um dos pressupostos para 
que a Geografia incorpore a diversidade numa 

perspectiva emancipatória é buscar superar a 
própria segregação que caracteriza a produção 
geográfica e que possui como resultado mais 

expressivo a divisão dessa ciência em “gavetas”. 
Por isso, os trabalhos que serão submetidos a 
este evento não serão divididos nos tradicionais 
eixos (agrária, urbana, planejamento, clima, 
geomorfologia etc.). São muito bem-vindos 
trabalhos em forma de resumo expandido ou 
completo que abordem qualquer tema 

geográfico.  
Enfim, lembramos também que a abertura 

coincidirá com o “Dia do Geógrafo” (29/05). Com 
isso, o convite é para que a comunidade 
geográfica possa não apenas comemorar essa 
data, mas também refletir sobre os desafios que 

nos são apresentados na contemporaneidade. 
 
 

Informações 
Secretaria DGEO (43-3371-4246) 

 
 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

PERÍODO 29/05/2017 30/05/2017 31/05/2017 

  
Manhã 

(8h -12h) 

CREDENCIAMENTO 
Local: Departamento de 

Geografia -  Universidade 
Estadual de Londrina-UEL 

- Minicursos/ 
Oficinas 

 
 

- Espaços de Diálogos 
e Práticas (EDPs) 

 

  
Tarde  

(14h -18h) 

CREDENCIAMENTO 
Local: Departamento de 

Geografia -  Universidade 

Estadual de Londrina-UEL 

- Minicursos/ 
Oficinas 

- Espaços de Diálogos 
e Práticas (EDPs) 

  
Noite 

(19h -22h) 

CONFERÊNCIA DE 
ABERTURA 
 

Apresentação cultural: 
Grupo Semente de 

Angola 
 
- Palestra - Geografia e 
Diversidade: gênero, 

sexualidade e 
espacialidade 

Prof. Doutor Marcio José 
Ornat (UEPG) 
 
Local:Auditório Maior do 
CCH 

MESA REDONDA: 
Diversidade e Práxis 
 

Apresentação 
cultural: Grupo 

Azmina 
 
- Prof. Ms. Lindberg 
Nascimento Junior 

(Doutorando- 
FCT/UNESP) 

-  Levante Popular da 
Juventude: Juarez 
Barbosa dos Santos 
(Graduando de Ciências 
Sociais - UEL) 

- Coletivo Quizomba: 
Poliana Santos 
(Graduada em História 
pela UEL; Agente 
Educacional – PR; 
Militante dos 
movimentos: étnico 

racial, LGBT e de 
mulheres.) 
- Coletivo Indígena: 
Elon jacintho 
(Graduando de Direito - 
UEL); Inauê 

Jacintho(Graduanda de 
Medicina - UEL) 
 
Local:Auditório Maior 
do CCH 

CONFERÊNCIA DE 
ENCERRAMENTO 
 

Apresentação cultural: 
Mística 

 
- Palestra - Campesinato 
e Agroecologia: caminhos 
de autonomia 

 
Profª. Doutora Rosemeire 

Aparecida de Almeida 
(UFMS) 
 
Local:Auditório Maior do 
CCH 

 

 

 
 
 


