
 

Primeira Circular 
I SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA  E GESTÃO TERRITORIAL  

XXXIV SEMANA DE GEOGRAFIA DA  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) 

 

 

 

Olá, companheiras e companheiros. 

É com grande satisfação que a Comissão Organizadora do I Simpósio 

Nacional de Geografia e Gestão Territorial e XXXIV Semana de Geografia 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL) convida a todos para participar 

do evento, que acontecerá de 08 a 11 de outubro de 2018,  e que possibilitará 

momentos de discussão entre professores, pesquisadores e acadêmicos de 

Geografia e áreas afins.  

O evento vem oferecer aos interessados, espaços fundamentais para a troca 

de experiências no que tange às pluralidades teóricas, metodológicas e 

conceituais da Geografia e de áreas correlatas, oferecendo uma excelente 

oportunidade de qualificação profissional, pois contará com quatro conferências 

proferidas por investigadores de prestígio nacional; minicursos e oficinas com 

temáticas variadas e espaços de diálogo (apresentação de trabalhos) que 

contemplam 8 eixos: 

Eixos temáticos do Evento  

 
1) Gestão dos Ambientes Urbanos 

2) Gestão Territorial e Turismo 

3) Gestão dos Recursos Hídricos 

4) Geotecnologias aplicadas ao Planejamento e à Gestão 

5) Questões Ambientais e Dinâmicas Naturais 



 

6) Política, Geopolítica e Poder 

7) Território, Territorialidade e Transterritorialidade 

8) Multiterritorialidade, Identidade e Cultura 

9) Planejamento, Desenvolvimento Local e Regional 

10) Ensino, Pesquisa e Extensão em Planejamento e Gestão 

11) Relação Cidade-Campo e Urbano-Rural 

 

A programação completa estará disponível em breve no site, na 

próxima circular e no Perfil do Evento no Facebook. 

Para participar, atente-se às datas, conforme apresentado a seguir: 

Início das inscrições a partir de 10 de maio de 2018 

  

INVESTIMENTO/INSCRIÇÕES - ATÉ 10/08/2018. 

 - Discentes de Graduação: R$50,00* 

- Pós-graduação: R$100,00* 

- Docentes e demais Profissionais: R$150,00* 

  

INVESTIMENTO/INSCRIÇÕES - DE 11/08/2018 ATÉ 07/09/2018. 

- Discentes de Graduação: R$70,00* 

- Pós-graduação: R$120,00* 

- Docentes e demais Profissionais: R$170,00* 

  

INVESTIMENTO/INSCRIÇÕES - DE 08/09/2018 ATÉ 08/10/2018. 

- Discentes de Graduação: R$90,00* 

- Pós-graduação: R$140,00* 

- Docentes e demais Profissionais: R$190,00* 

 

* Sócios da AGB terão direito ao desconto de associado de 50% no valor da 
inscrição. Para tanto é preciso enviar a cópia do talonário via formulário de 
inscrição. 
 

FORMA DE PAGAMENTO DEPÓSITO IDENTIFICADO NA "BOCA DO 
CAIXA" OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA IDENTIFICADA: 



 

Não serão aceitos depósitos em envelopes e cheques 
 
Banco: Banco Itaú 

Agência: 4113 

Conta Poupança: 05069-6/500 (poupança)  
Nome: ASSOCIAÇÃO DE GEÓGRAFOS BRASILEIROS 

CNPJ: 80.759.715/0001-61 

 

 

PROCEDIMENTO PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

Para a efetivação da inscrição os participantes deverão preencher 

o Formulário de Inscrição, disponível no site do evento (é necessário ter uma 

conta no Gmail), onde deverão colocar todas as informações solicitadas, bem 

como os arquivos referentes aos artigos, comprovantes de pagamento de 

inscrição e comprovante de categoria, caso seja estudante. 

IMPORTANTE: A carga-horária do evento será de 40 horas e a participação 
será monitorada por meio de lista de presença ou outra funcionalidade, o que 
implicará na carga horária do certificado de participação, de no mínimo, 75%. 
Os participantes serão considerados inscritos e seus trabalhos devidamente 
publicados somente mediante comprovação do pagamento da taxa de 
inscrição.  

Para maiores informações entrar em contato através do e-mail 
sinagget2018@gmail.com ou do site: 

 

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

 

Contamos com a presença de todos. 

Comissão Organizadora    Londrina, 09 de maio de 2018. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEJt3FaQfkc4Zrsc-0ReppVCZ0D4wRJxN_xHVcMnLIqvzd1Q/viewform?usp=send_form
mailto:sinagget2018@gmail.com
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