
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS 

 

1ª CIRCULAR 

 

XII JORNADA DE GEOGRAFIA 

TECNOLOGIA, AMBIENTE E SOCIEDADE 

De 02 a 07 de dezembro de 2019 – Campus Jatobá – UFG/Jataí. 

Contato: jornadageojatai@gmail.com  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A Jornada de Geografia, evento realizado em 11 edições pelos cursos de Geografia da 

Regional Jataí, acontece habitualmente a cada 2 anos com a realização de palestras/mesas 

redondas, oficinas e apresentações de trabalhos. A partir de 2019, o evento torna-se anual, 

realizado ao final de cada ano (2º semestre letivo), sendo uma atividade de integração 

entre servidores e discentes da UAE de Estudos Geográficos com a comunidade 

acadêmica da Regional Jataí, com instituições de ensino localizadas no Cerrado e com a 

comunidade externa. 

 

Em 2019 o evento será realizado de 02 a 07 de dezembro nas dependências do Campus 

Jatobá da UFG/Regional Jataí e prevê a realização de palestras, cursos de curta duração, 

defesas de trabalhos de conclusão de curso, seminários de pós-graduação, 

defesas/apresentação de estágio de licenciatura e bacharelado, apresentações das práticas 

como componente curricular (PCC’s) e apresentações de trabalhos desenvolvidos em 

projetos de ensino, pesquisa e extensão em geral; 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail jornadageojatai@gmail.com indicando 

o termo “INSCRIÇÃO JORNADA” ou “INSCRIÇÃO CURSO” seguido pelo nome 

completo do inscrito no campo “assunto”. A ficha de inscrição será disponibilizada na 

página da UAE de Estudos Geográficos a partir de 01/07/2019. 

 

Jornada de Geografia 

Modalidade Valor até 31/10/2019 Valor após 31/10/2019 

Estudantes de Ensino 

Fundamental e Médio 
R$ 30,00 R$ 50,00 

Demais inscritos R$ 50,00 R$ 70,00 

Cursos 

Todas as modalidades R$ 30,00 R$ 50,00 
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PROGRAMAÇÃO* 

 

 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 

8:00 às 

12:00h 

Cursos 

 

Credenciamento 

Cursos 

 

Seminário Pós-

Graduação 

Cursos Cursos Cursos 

Assembleia 

Jogos 

Almoço 
14:00 às 

17:30h 

Seminário Pós-

Graduação 

 

Credenciamento 

Seminário Pós-

Graduação 

Apresentações 

de artigos 

(Painéis) 

Defesas de 

TCC/Estágio 

Defesas de 

TCC/Estágio 

19:00 às 

22:00h 

Cerimônia de 

abertura 

 

Homenagens 

 

Conferência  

“Uso de Drones e 

Vants em estudos 

ambientais” 

Prof. Dr. Manuel 

Eduardo Ferreira 

IESA/UFG 

Mesa redonda: 

Tecnologias, 

ambiente e sociedade 

 

Dr Hélio C. M. de 

Oliveira – UFU 

Pontal 

Dr Jeater W. M. C. 

Santos – UFMT  

Rondonópolis 

Dr Silvio Carlos 

Rodrigues – UFU 

Uberlândia 

Dr Pedro F. Júnior 

UFG/Jataí mediador 

Lançamento 

de livros 

 

Feira/ 

Apresentação 

Cultural 

 

 

Apresentação 

PCC  

(Painéis) 

 

 

Defesas de 

TCC/Estágio 

Defesas de 

TCC/Estágio 
 

*Sujeita a alterações. 

DATAS IMPORTANTES 

 

Data Atividade 

01/07/2019 Início do período de inscrições, submissão de artigos e propostas de cursos 

01/07/2019 
Prazo limite de inscrições para compor as comissões científica e 

organizadora do evento. 

16/08/2019 Prazo limite para submissão de artigos e propostas de cursos 

20/09/2019 Prazo limite para divulgação dos artigos aceitos para publicação e cursos 

31/10/2019 Prazo para pagamento de inscrições com desconto 

01/11/2019 
Prazo limite para entrega dos projetos de mestrado e doutorado que serão 

apresentados nos seminários de pós-graduação 

01/11/2019 
Prazo limite para apresentação de propostas de atividade cultural, 

homenagem e lançamento de livros. 

20/11/2019 
Prazo limite para entrega de TCC’s, relatórios de estágio (licenciatura e 

bacharelado) e de Prática Como Componente Curricular. 

04/12/2019 Prazo limite para adesão ao almoço de confraternização. 

 

SEMINÁRIOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Atividade para discentes de mestrado e doutorado ingressantes em 2019/1 matriculados 

nas disciplinas obrigatórias de Seminário de Mestrado e Seminário 1 – Doutorado. Os 

critérios para defesa dos projetos de pesquisa serão definidos pelos docentes responsáveis 

pelas disciplinas. As apresentações acontecerão nos dias 02 e 03 de dezembro no auditório 

da Pós-Graduação – Campus Jatobá. 



Bancas avaliadoras: 

Linha 1: Prof. Dr. Celso Carvalho Braga – IFG/Jataí 

     Prof. Dr. Jeater Waldemar Maciel Correia Santos – UFMT/Rondonópolis 

                Prof. Dr. Sílvio Carlos Rodrigues – UFU/Uberlândia 

 

Linha 2: Prof. Dr. Hélio Carlos Miranda de Oliveira – UFU/Pontal 

     Profa. Dra. Marluce Silva Sousa – IFG/Jataí 

     Prof. Dr. Túlio Barbosa – UFU/Uberlândia 

CHAMADA PARA A MOSTRA “10 ANOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA”  

 

No ano de 2019 o Programa de Pós-Graduação em Geografia da Regional Jataí completa 

10 anos de criação, tendo formado mais de 90 mestres e doutores neste período de 

diversas áreas do conhecimento. Em comemoração, será realizada a Mostra “10 anos do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia”, na qual serão apresentados resultados de 

pesquisas desenvolvidas por alunos egressos do programa. Os interessados em participar 

deverão seguir os seguintes critérios: a) Ser egresso do PPGGeo/Jataí, independente da 

turma; b) Apresentar artigo inédito, seja resultante de sua dissertação ou tese, seja de 

pesquisa desenvolvida durante sua atuação profissional; c) Apresentar artigo elaborado, 

preferencialmente, em parceria com o (a) orientador(a) de pós-graduação. 

 

Os artigos deverão ser elaborados em papel A4, fonte Times New Roman, letra tamanho 

12, espaçamento de 1,5 entre linhas e seguir as normas vigentes da ABNT para 

apresentação de trabalhos acadêmicos (NBR 14724) e para elaboração de referências 

(NBR 6023), com no mínimo 12 e no máximo 20 páginas. Devem apresentar resumo e 

abstract com até 200 palavras e de 03 a 05 palavras-chave. Os melhores trabalhos serão 

selecionados pela comissão científica para compor uma publicação especial de 10 anos 

do programa. Os demais serão publicados nos anais da XII Jornada de Geografia. As 

apresentações acontecerão em forma de painel no dia 04/12/2019 no Centro de 

Convivência do Campus Jatobá. 

 

As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail jornadageojatai@gmail.com até o 

dia 16 de agosto de 2019, constando no campo assunto “INSCRIÇÃO DE ARTIGO – 

MOSTRA 10 ANOS PPGGEO”. 

 

CHAMADA PARA OFERTA DE CURSOS 

 

Os cursos ofertados na XII Jornada de Geografia devem ter duração de 16 a 20 horas, em 

um único módulo ou módulos de no mínimo 04 horas. Podem inscrever propostas 

docentes de ensino básico ou superior, estudantes de graduação e pós-graduação e 

profissionais liberais com atuação reconhecida na área. As propostas de cursos devem ser 

encaminhadas para o e-mail jornadageojatai@gmail.com até o dia 16/08/2019 com o 

assunto “PROPOSTA DE CURSO” e o título da proposta. Devem conter: a) Breve 

ementa do curso; b) Responsáveis, seguido pelo resumo do currículo (até 5 linhas); c) 

Público-alvo (especificar se existe algum pré-requisito); d) Materiais necessários 
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(equipamentos, software, material de consumo, etc.). Apesar da cobrança de taxa de 

inscrição, não está previsto pagamento para os responsáveis pelo curso, sendo o recurso 

utilizado para viabilização das atividades. A aprovação dos cursos está condicionada à 

disponibilidade de espaço físico e material, sobretudo aos que necessitem de laboratórios. 

 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

Serão aceitos para o evento resultados parciais ou finais de projetos de 

ensino/pesquisa/extensão e artigos de revisão bibliográfica que apresentem mérito 

técnico/científico em diferentes campos da Geografia e áreas afins. Também serão aceitos 

artigos elaborados a partir de projetos de intervenção desenvolvidos em conjunto entre 

professores e alunos de escolas de Educação Básica.  

 

Os artigos deverão ser elaborados em papel A4, fonte Times New Roman, letra tamanho 

12, espaçamento de 1,5 entre linhas e seguir as normas vigentes da ABNT para 

apresentação de trabalhos acadêmicos (NBR 14724) e para elaboração de referências 

(NBR 6023), com no mínimo 07 e no máximo 15 páginas. Devem constar os seguintes 

itens: Título, autores com respectivas instituições, resumo em português (até 200 

palavras), palavras-chave (de 3 a 5), Desenvolvimento (Sugere-se: Introdução, 

Referencial Teórico, Material e Métodos, Discussão dos Resultados, Considerações 

Finais) e Referências. Os trabalhos serão publicados nos anais da XII Jornada de 

Geografia. As apresentações acontecerão em forma de painel no dia 04/12/2019 no Centro 

de Convivência do Campus Jatobá. 

 

As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail jornadageojatai@gmail.com até o 

dia 16 de agosto de 2019, constando no campo assunto “INSCRIÇÃO DE ARTIGO – 

XII JORNADA DE GEOGRAFIA”. 

 

CHAMADA PARA COMISSÕES CIENTÍFICA E ORGANIZADORA 

 

Os interessados em compor as comissões científica e organizadora da XII Jornada de 

Geografia deverão encaminhar e-mail para jornadageojatai@gmail.com com o assunto 

“INSCRIÇÃO – ORGANIZAÇÃO” até o dia 01 de julho de 2019, indicando as 

atividades que teria disponibilidade para participar. Serão emitidos certificados de 

organização de evento com carga horária de 40 a 60 horas. 

 

Para compor a comissão científica é necessário ter mestrado ou doutorado em curso ou 

concluído. Para compor a comissão organizadora é necessário estar regularmente 

matriculado em cursos de graduação, pós-graduação ou ser servidor (efetivo ou 

terceirizado) da UFG/Regional Jataí. O evento não prevê pagamento de qualquer 

benefício aos integrantes da comissão, apenas a emissão de certificados. 

 

Prof. Dr. Alécio Perini Martins 

Coordenador da XII Jornada de Geografia. 
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