
         INSCRIÇÃO                                                            
As inscrições serão realizadas através do site: 
www.itabaiana.ufs.br 

As inscrições com submissão de trabalho (artigo) deverão ser 

enviadas através do e-mail indicado em cada eixo temático. 

Não serão analisados trabalhos para publicação em que o autor não 

esteja inscrito no evento. 

 

 

     APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
 
Envio até 06 de abril de 2018. 
 
Haverá a submissão de artigos para serem apreciados pela Co- 

missão Científica que avaliará a pertinência, bem como o eixo 
indicado. 
 

Divulgação dos resultados da avaliação: 07 de Abril a 04 de Maio 

de 2018 
 

Eixos Temáticos: os artigos devem ser encaminhados para cada 
eixo específico 
 

Eixo 1 - Espaço Agrário; 

E-mail: espacoagrariosemanadegeoufs@gmail.com 

 

Eixo 2 - Espaço Urbano; 

E-mail: espacourbanosemanadegeoufs@gmail.com 

Eixo 3 - Natureza e Sociedade; 

E-mail: naturezaesociedadesemanadegeo@gmail.com 

 

Eixo 4 - Ensino de Geografia;  

E-mail: ensinosemanadegeoufs@gmail.com 

 

Eixo 5 - Estado, Trabalho e Políticas Públicas 

E-mail: estadoetrabalhosemanadegeoufs@gmail.com 

Os artigos podem expor experiências ao longo da graduação, 
bem como ser fruto de trabalhos de pesquisa e/ou extensão, além 

de experiências docentes nos diferentes níveis de ensino. Os 
artigos aprovados pela Comissão Científica serão apresentados nos 
Grupos de Trabalho e publicados nos anais eletrônicos do evento. 
 

 

           COMISSÃO  ORGANIZADORA 

 

Profª Drª Ana Rocha dos Santos - DGEI 

Acadêmica: Andressa Araújo Souza - DGEI 

Profa. Drª Diana Mendonça de Carvalho - DGEI 

Prof. Dr. José Hunaldo Lima – DGEI 

Me. Josimar de Souza Lima 

Acadêmico: Júnio Andrade Menezes - DGEI 

Prof. Dr. Marcelo Alves Mendes - DGEI 

Graduado: Franklin da Cruz Pereira - DGEI 

 

               COMISSÃO  CIENTÍFICA 

Andrea Coelho Lastória - USP 

Andréa Lourdes Monteiro Scabello - UFPI - Universidade 

Federal do Piauí 

Cristiano Aprígio dos Santos - UFS 

Daniel Almeida da Silva - UFS 

Daniel Rodrigues de Lira - UFS 

Fabrícia de Oliveira Santos - UFS 

Geisedryelli Castro Santos - SEED 

Josefa de Lisboa Santos - UFS 

Larissa Monteiro Rafael - UFS 

Luiz Henrique de Barros Lyra - UPE - Universidade de 

Pernambuco 

Márcia da Silva - UNICENTRO - Universidade Estadual 

do Centro Oeste - PR 

Marleide Maria Santos Sérgio - UFS 

Oscar Alfredo Sobarzo Miño - UFS 

Vanessa Dias de Oliveira - UFS 

 
        

 

 

 

 

 

VIII SEMANA DA GEOGRAFIA: 

ESTADO E REFORMAS POLÍTICAS 

EM TEMPOS DE CRISE 
 

 

 

De 28 A 30 DE MAIO DE 2018 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

ITABAIANA/SE 



 APRESENTAÇÃO  CONFIGURAÇÃO DO TEXTO DO ARTIGO  PROGRAMAÇÃO

A Semana da Geografia é um momento particular na formação 
inicial e continuada de professores por reunir os interessados na 
produção do conhecimento geográfico e apresentar os resultados de 
trabalhos e pesquisas desenvolvidos por docentes, alunos e demais 
pesquisadores. Desde a sua primeira edição (em 2008), a realização 

da Semana da Geografia se destaca por evidenciar estudos de 
natureza geográfica sobre o estado sergipano, notadamente sobre a 
microrregião de Itabaiana. Os grupos de pesquisa formados pelos 
docentes da UFS têm a oportunidade de apresentar os resultados de 
seus trabalhos.  

Os programas institucionais como o PIBID (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência), o PIBIC (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), o PET (Programa 
de Educação Tutorial) e os programas de pós-graduação da UFS 
(PPGEO, PRODEMA, PPGED) também têm encontrado o espaço 
de divulgação e socialização de seus trabalhos na Semana da 
Geografia.  

Com temáticas variadas que abrangem estudos sobre a educação, o 
ensino de Geografia, o meio ambiente, gestão do território, 
políticas públicas, espaço urbano e agrário, o mundo do trabalho, 

relação campo-cidade são aprofundadas questões relativas à 
produção do espaço sergipano em múltiplas escalas. Na oitava 
edição do evento propõe-se uma temática que coloca o Estado na 
centralidade da discussão. Dadas as reformas políticas e 
constitucionais nos últimos anos e seus rebatimentos na educação e 
no conjunto das relações sociais, torna-se relevante compreender as 
ações empreendidas pelos governos como medidas para conter a 
crise que se abate sobre os países.  

Convidamos a todos para participarem desse evento que está 
estruturado em conferências, mesas redondas e grupos de trabalho 
que tratarão dos processos políticos que redefinem a sociedade 
brasileira e estão articulados em múltiplas escalas. 

NORMAS PARA ENVIO DE ARTIGO 
 

Só será aceito 01 (um) trabalho como autor principal, cabendo 
coautoria em até 02 (dois) submetidos ao evento. 

 
Somente serão analisados os resumos que atenderem as normas 

para publicação nos anais do referido evento. 

 
PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 

 
As inscrições estarão abertas gratuitamente no site 

www.itabaiana.ufs.br, no período de 15/02 a 25/05 – sem 

apresentação de trabalho; 

Para submissão de trabalho – 15/02 a 06/04/2018 

 

Os artigos deverão ser enviados para o e-mail específico do eixo 
temático ao qual o trabalho será submetido, observando o prazo 
máximo até o dia 06 de abril de 2018. Cada inscrição credita ao 
participante a apresentação de um trabalho como autor principal, 
podendo participar de até dois outros trabalhos como co-autor. 

Os artigos podem versar sobre experiências ao longo da graduação, 
bem como ser fruto de trabalhos de pesquisa e/ou extensão, além de 
experiências docentes nos diferentes níveis de ensino. O início do 
artigo deve indicar o eixo no qual a temática do trabalho se insere. Em 
seguida o título escrito com letras maiúsculas, em negrito, centralizado 
e abaixo o(s) nome(s) do(s) autor (es), alinhados à direita devendo 
constar também a instituição a qual pertence, formação acadêmica e e-
mail. O artigo deve ter entre 08 e 12 laudas, letra Times New Roman, 

tamanho 12, espaço simples (entre linhas), margem de 2 cm em todos 
os lados e justificado. Nomes científicos e palavras estrangeiras 
grafadas em “itálico”. O artigo deve conter: resumo com até 250 
palavras, 3 palavras chaves, introdução, desenvolvimento, 
considerações finais ou conclusões e referências bibliográficas. Todos 
os trabalhos aprovados pela Comissão Científica e apresentados serão 
publicados nos anais do evento. 

EIXOS TEMÁTICOS 

. ESPAÇO AGRÁRIO - objetiva promover a discussão sobre as 
questões ligadas ao campo, a natureza da produção agrícola e os 
modelos de desenvolvimento, os movimentos sociais e a relação 
campo-cidade 

. ESPAÇO URBANO - tem como objetivo analisar a cidade quanto 
ao seu conteúdo e formas, os processos socioespaciais que permeiam a 
produção do espaço urbano, a problemática ambiental que coloca em 
evidência os limites impostos pela apropriação da natureza e revela os 

riscos que a lógica de produção capitalista impõe para a reprodução 
social.  

. NATUREZA E SOCIEDADE - a relação sociedade-natureza está 
no cerne nos estudos da Geografia. Este eixo é dedicado aos trabalhos 
e pesquisas que abordam a dinâmica própria da natureza e sua 
apropriação para a (re) produção da sociedade capitalista, 
considerando os graves problemas que resultam da sua exploração.  

. ENSINO DE GEOGRAFIA - eixo centrado na análise da política 
educacional, currículo, práticas pedagógicas, metodologias, 

experiências e vivências de ensino. 

. ESTADO, TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLICAS - para 
compreender e explicar a produção do espaço geográfico é necessário 
o aprofundamento da leitura e análise do trabalho como centralidade 
para estudar a sociedade contemporânea, assim como o Estado e as 
políticas públicas. As transformações ocorridas no campo e na cidade 
são resultantes da atuação do Estado através de políticas de 
planejamento e ordenamento territorial, assim como, de políticas 

sociais e econômicas que redesenham o espaço para atender interesses 
específicos. 

Dia 28/05 

Manhã: 08:00 às 12:00 

Credenciamento 

Exibição de filme 

Debatedoras: Profª Drª  Fabrícia de Oliveira Santos (UFS); 

Profª Drª Josefa de Lisboa Santos (UFS) 

Tarde: 14:00 - 17:00 

Conferência de Abertura 

Estado e reformas políticas em tempos de crise 

Prof. Dr. Ruy Moreira (UFF - RJ) 

Coordenadora: Profª Drª Ana Rocha dos Santos (UFS) 

Dia 29/05  

Manhã: 8:00 - 12:00 

Grupos de trabalho (GTs) 

Tarde: 14:00 - 17:00 

Mesa Redonda 1 

“Que país é este?”  reformas no mundo do trabalho e controle 
do capital 

Prof. Dr. Wagnervalter Dutra Júnior (UNEB – Campus Caetité - 
BA) 

Profª Drª Alexandrina Luz Conceição (PPGEO/UFS) 

Debatedora: Profa. Dra. Vanessa Dias de Oliveira (UFS/DGEI) 

Dia 30/05 

Manhã: 8:00 - 12:00 

Grupos de Trabalho e Atividade cultural 

Tarde: 14:00 - 17:00 

Mesa Redonda 2 

Reformas educacionais e resistência à ofensiva neoliberal 

Prof. Dr. Saulo Henrique Souza Silva (CODAP/UFS) 

Prof. Roberto Silva dos Santos (SEED/SE) 

Debatedor: Prof. Dr. Daniel Almeida da Silva 

Concurso de fotografia 

Encerramento do evento 


