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Presidente Prudente, 31 de agosto de 2016
A Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente torna pública a
divulgação do III SEMINÁRIO NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - XVII SEMANA DE GEOGRAFIA - XII ENCONTRO DE
ESTUDANTES DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, a ser realizado no período de 03 a
08 de outubro de 2016. O evento é organizado e promovido em parceria pelo Curso de
Graduação em Geografia e pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT/Unesp
de Presidente Prudente.
O tema escolhido para o evento neste ano -

“Geografia, Democracia e

Desenvolvimento” – decorre do cenário político e econômico no qual o país se encontra, o
que requer discussões pela Geografia sobre as mudanças ocorridas nos últimos anos e as
perspectivas para o futuro. Neste sentido, o evento buscará abordar a temática do
desenvolvimento sob o enfoque da Geografia, resgatando o processo histórico que levou o
país até a atual situação e colocando em debate as perspectivas de construção de formas
de desenvolvimento democráticas e voltadas à diminuição das desigualdades sociais do
país. As discussões sublinharão o pensamento geográfico sobre o tema e o papel do
geógrafo e do professor de geografia/ensino de geografia.
PROGRAMAÇÃO
Dia 03/10
Manhã e tarde: credenciamento
Noite: Conferência de abertura
Dia 04/10
Manhã: espaços de debate
Tarde: minicursos e oficinas culturais e artísticas
Noite: mesa-redonda 1 – “Política, ensino e inclusão”
Dia 05/10
Manhã: espaços de debate
Tarde: minicursos e oficinas culturais e artísticas
Noite: mesa-redonda 2 - “Desenvolvimento e Geografia”
Dia 06/10
Manhã: espaços de debate
Tarde: minicursos e oficinas culturais e artísticas
Noite: mesa-redonda 3 - Coletivos da Unesp
Dia 07/10
Manhã: minicurso e oficinas culturais e artísticas
Tarde: minicursos e oficinas culturais e artísticas

Noite: Conferência de encerramento
Dia 08/10
Trabalhos de campo
INSCRIÇÕES
Valores (com ou sem apresentação de trabalho)
Estudantes de Graduação: 20,00
Estudantes de Pós-Graduação/Professores da Educação Básica: 40,00
Professores universitários e demais profissionais: 50,00
Prazos para inscrição:
Inscrições com apresentação de trabalho: 05 a 19/09
Inscrições sem apresentação de trabalho: a partir do dia 05/09 até 03/10
OBSERVAÇÃO: só terão direito de se inscrever nos trabalhos de campo aqueles que
tiverem inscrição efetivada mediante comprovação de pagamento.
Para maiores informações, contate: semanageofct@gmail.com

PROPOSIÇÃO DE MINICURSOS
Minicursos e oficinas de cultura e arte. Inscrições no período de 01 a 19 de
setembro de 2016 através do e-mail semanageografia2016@gmail.com. As propostas de
minicurso deverão conter:
Nome do(s) proponente(s):
Resumo:
Carga horária: 4h ou 8h:
Sugestão de local:
Materiais necessários:
Número de vagas:

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Envio de trabalhos
Serão aceitos trabalhos na modalidade de resumo expandido contendo três
páginas. Os trabalhos deverão ser submetidos exclusivamente no sistema GECI
(http://www.geci.ibilce.unesp.br/) entre 05 e 19 de setembro de 2016.
A avaliação dos trabalhos ocorrerá até o dia 26/09/2016. Os trabalhos cuja
avaliação do parecerista indicar a necessidade de pequenas alterações poderá ser
apresentado no evento (o participante receberá o certificação de apresentação), mas a sua
publicação nos anais ficará condicionada a entrega da versão corrigida no dia da
apresentação. Os anais serão publicados após o evento.
Obs: O certificado de apresentação será apenas concedido mediante a frequência de no
mínimo 70% nos grupos de discussão dos trabalhos.

Os trabalhos deverão ser inseridos em um dos seguintes eixos temáticos:
1 – Educação em Geografia: diálogo docente e ensino na escola:
2 – Teoria e Prática: o trabalho, a saúde e a Geografia;
3 – Região e Cidade: desenvolvimento e urbanização;
4 – Dinâmicas Naturais e Questões Ambientais;
5 – Espaço Rural: questão agrária e relação cidade campo:

Todos os trabalhos serão apresentados na modalidade oral.
Tempo de exposição dos trabalhos: 10 minutos

Normas para envio de trabalho
O resumo expandido deverá conter: introdução; procedimentos metodológicos;
resultados e discussão (caso tenha subtítulos, os mesmos deverão ser escritos em
negrito); considerações finais e; referências bibliográficas. Citações e referência devem
estar conforme normas vigentes da ABNT (http://www.slideshare.net/bibliotecafct/apostilaabnt-1709).

MODELO

TÍTULO (FONTE ARIAL, TAMANHO 11, ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS SIMPLES, EM
MAIÚSCULO, NEGRITO, CENTRALIZADO)

Eixo temático:
Nome do primeiro autor
E-mail:
Vinculo institucional (p.ex. Graduação em Geografia)
Nome da instituição (p. ex. Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP)
Campus de Presidente Prudente
Se for o caso, explicitar a condição de bolsista e agencia de fomento (p. ex. Bolsista
FAPESP)

Nome do segundo autor
E-mail:
Vinculo institucional (p.ex. Graduação em Geografia)
Nome da instituição (p. ex. Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP)
Campus de Presidente Prudente

Se for o caso, explicitar a condição de bolsista e agencia de fomento (p. ex. Bolsista
FAPESP)

INTRODUÇÃO

Os títulos de cada sessão não deverão ser numerados, devem ser digitados em
maiúsculo, negrito e fonte Arial tamanho 11.
Abaixo do título deve ser inserido o nome do eixo temático ao qual pertence o
trabalho.
O corpo do texto deve ter espaçamento 1,5.
O espaço de parágrafo deve ser de 1,5.
As citações com mais de três linhas devem ser formatadas com recuo de 4 cm,
espaçamento entre linhas simples, justificado e em fonte Arial tamanho 10.
As figuras, gráficos, tabelas e quadros deverão integrar o corpo do texto.
Não serão aceitos arquivos em PDF.

MAPA 1: Localização da área de estudo (exemplo)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Exemplos:
ARRIGHI, G. A ilusão do desenvolvimento. Petrópolis: Editora Vozes, 1998.
BELLENTANI, N. F. A territorialização dos monopólios no setor sucroenergético. 2015.
Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
CAMARA, M.; SALAMA, P. A inserção diferenciada – com efeitos paradoxais – dos países
em desenvolvimento na mundialização financeira. In: CHESNAIS, F. (org.). A finança
mundializada: raízes sociais e políticas, configuração, consequências. São Paulo:
Boitempo, 2005. p.199-222.
DELGADO, G. Especialização primária como limite ao desenvolvimento. Desenvolvimento
em Debate. v.1, n.2, p.111-125, jan.-abr., mai.-ago. 2010.
PALOMINO, J. M. G; TONETO JR., R.; CAMPOS, C. V. C.; STOCCO, L. A expansão da
cana-de-açúcar e o impacto sobre a arrecadação fiscal dos municípios paulistas. In: XLVI
CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL –
SOBER. 46., 2008, Rio Branco. Anais do 46º Congresso da Sociedade Brasileira de
Economia e Sociologia Rural. Rio Branco: SOBER, 2008.

Sistema de Gestão de Inscrições:

