II Colóquio Anual do Programa de Pós-Graduação em Geografia – A Interdisciplinaridade da Geografia

Atualização do cronograma de submissão de trabalhos – 01/11/2019
Data
23/09/2019 a 31/10/2019
01/11/2019 a 08/11/2019
09/11/2019
09/11/2019 a 11/11/2019
12/11/2019
13/11/2019
20/11/2019

Atividade
Prazo para submissão de trabalhos
Prazo de avaliação dos trabalhos
Divulgação da lista preliminar dos trabalhos aceitos e início do período de acerto
dos trabalhos aceitos com ressalvas ou indeferidos
Período de recurso dos trabalhos indeferidos
Divulgação do resultado dos recursos
Prazo final para retorno dos trabalhos aceitos com ressalvas e deferidos nos
recursos
Divulgação da lista dos trabalhos homologados e divulgação dos dias e horários
das apresentações (a divulgação ocorrerá através do SINSC e do site do evento:
https://2coloquioppggeo.wixsite.com/meusite)

Observações:
- As submissões dos resumos acontecerão através do SINSC a partir do dia 23/09/2019 até o dia 31/10/2019;
- O resumo não poderá ultrapassar 3 (três) páginas e deve ser submetido no formato PDF;
- As apresentações ocorrerão nos dias 27 e 28 de novembro na sala 6101;
- O (A) autor (a) terá 10 minutos de apresentação;
- Os trabalhos devem estar obrigatoriamente relacionados com as linhas de pesquisa do PPGGEO:
1) Análise de Sistemas Naturais e Ambientais: Estudos da gênese, evolução e dinâmica dos sistemas naturais da
zona costeira e seus processos relacionados, com ênfase na utilização de métodos de análise da climatologia,
geomorfologia, glaciologia, hidrologia, associados a técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento.
Análise das transformações ambientais nas diferentes paisagens das zonas costeiras ao longo do tempo, a partir da
identificação de tipologias e da percepção da paisagem. Geração de subsídios ao planejamento e gestão ambiental.
2) Análise Urbano-Regional: Estudos das formações e transformações sociais como processos articuladores das
formas e conteúdos da cidade e do campo em suas dinâmicas e tendências, considerando seus agentes produtores e
suas dimensões culturais, econômicas, políticas e sociais. Incluem-se na análise as redes técnicas e sociais, os
impactos dos processos globais em suas relações com a presença de resistências aos processos hegemônicos no
campo e nas cidades, com ênfase no sistema costeiro.
Em caso de dúvidas entre em contato através do e-mail: 2coloquioppggeo@gmail.com

