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IX SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – UFJF 

O Antropoceno e o papel da Geografia nas “grandes acelerações” 

PRIMEIRA CIRCULAR 

DATA: 28 de novembro a 01 de dezembro de 2022  

FORMATO: Híbrido  

INSCRIÇÕES:  

As inscrições serão feitas gratuitamente pelo link:  

https://forms.gle/K6rDPE2Yv1ACmcZW6 

Os certificados de participação serão emitidos para aqueles que cumprirem mais de 

60% das atividades. No caso de ouvinte, presença em pelo menos 02 mesas e 01 

palestra; no caso de inscrito com apresentação de trabalho, presença nos dois dias de 

apresentação no seu eixo e em pelo menos 01 mesa e 01 palestra.  

PROPOSTAS DE MINICURSOS:  

Os minicursos a serem propostos deverão ser organizados em formato remoto 

de maneira que possam ser ministrados em plataformas digitais ou de forma 

presencial no Instituto de Ciências Humanas da UFJF, com carga horária de 04 a 08 

horas no dia 01 de dezembro, entre 8h e 18h (ver resumo da programação).  
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As propostas serão avaliadas pela comissão responsável e selecionadas de 

acordo com a aderência ao tema e ao escopo geral do evento e conforme a 

exequibilidade da proposta em sistema remoto.  

Poderão submeter propostas: discentes de pós-graduação, mestres, doutores e 

profissionais atuantes na Geografia e em áreas de interface, com possibilidade de  

acolhimento de apenas 01 proposta por propositor.  

Cumpre ainda sublinhar que a oferta de minicursos é voluntária, não estando 

previstas quaisquer ordens de recebimento de proventos pela atividade ministrada.  

As propostas de minicurso deverão ser enviadas para o e-mail:  

ixseminarioppgeoufjf@gmail.com até o dia 30 de outubro de 2021. 

 

 

Detalhes do e-mail:  

Assunto: Proposta de minicurso_Nome do primeiro proponente  

Corpo do e-mail: Nome(s) completo(s) do(s) proponente(s) com o(s) email(s) 

de contato; título do minicurso; carga horária.  

Anexo: proposta de minicurso em PDF.  

SUBMISSÃO DE TRABALHOS:  

Data para submissão de trabalhos: 15 de outubro a 10 de novembro de 

2022. Serão recebidos trabalhos na modalidade de RESUMOS EXPANDIDOS.  

Os trabalhos deverão ser submetidos no link:https://forms.gle/5eba86odRnC7u1qG9  
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Importante: antes de submeter o trabalho, o autor deverá se inscrever no evento 

através do link de inscrição apresentado acima.  

NORMAS DE SUBMISSÃO:  

Os trabalhos encaminhados deverão ter a seguinte formatação:  

 Deverão estar salvos na extensão .docx.  

 Dimensões: entre 4 e 5 laudas.  

 Fonte: Time News Roman, 12 Espaçamento: 1,5  

 Parágrafo: recuo de 1,2  

 Título: centralizado, em letras maiúsculas negritadas;  

 Subtítulos: apenas a letra inicial maiúscula, negrito e sem numeração; 

Margens: 2,5 Figuras: inseridas no texto. Legendas abaixo das figuras, em 

fonte 10 espaçamento simples.  

Os autores deverão encaminhar dois arquivos: o primeiro sem qualquer 

identificação de autoria (inclusive nas figuras) e o segundo arquivo deve ser 

encaminhado com a identificação dos autores.  

Os arquivos deverão ser nomeados pelo último sobrenome do autor seguido do 

eixo temático no qual o trabalho se adequa (ex: SCLEMENCERIK – Eixo 1 – 

IDENTIFICADO; SCLEMENCERIK – Eixo 1 – NÃO IDENTIFICADO).  

Será disponibilizado até o dia 20 de Outubro de 2022 um template, que 

deve ser adotado para encaminhar os trabalhos. Disponível no site do PPGEO UFJF. 
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EIXOS TEMÁTICOS:  

● Eixo 01 - Dinâmicas e processos dos espaços urbanos  

● Eixo 02 - Dinâmicas e relações no campo  

● Eixo 03 - Teoria e Método da Geografia  

● Eixo 04 - Ensino de Geografia  

● Eixo 05 – Cartografia e geotecnologias  

● Eixo 06 – Geografia, planejamento e gestão ambiental  

● Eixo 07 - Espaço, economia e política  

● Eixo 08 – Geografia e cultura  
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PROGRAMAÇÃO:  

 

 

Horário 28/11- segunda 29/11- terça 30/11 - quarta 01/12 - quinta 

Manhã 
9h-11h30min 

x 
Apresentação de 

Trabalhos 
Apresentação de 

Trabalhos 
Minicurso (salas A-

I-12 e A-II-1) 

Tarde  
14h - 17h 

x 
Mesa 1 Anfiteatro 

III (ICH) 
Mesa2 Anfiteatro 

III (ICH) 
Minicurso (salas A-

I-12 e B-I-07) 

Noite  
18h30-20h30 

Mesa de abertura e 
palestra (online) 

Anfiteatro III (ICH) 
x x 

Mesa e palestra de 
encerramento 

(online) Anfiteatro III 
(ICH) 
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