
                                      

É com satisfação que o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia (NEPEGeo), o 
Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar (LABTATE), O Centro Acadêmico Livre de Geografia UFSC 

(Caligeo), o – Observatório de Áreas Protegidas (Observa) e a Linha de Pesquisa “Geografia em 
Processos Educativos” do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), em parceira com o Núcleo de estudos, território, Ambiente e Paisagem (NETAP) da 
Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, e do Instituto Federal de Santa Catarina, 

Campus São José, e o Programa de Pós Graduação latu senso em „Educação Ambiental com ênfase na 
Formação de Professores”, promovem: 

 

SELIGeo - Seminário de Licenciatura em Geografia: abordagens múltiplas 

PRIMEIRA CIRCULAR DO EVENTO 

Período: 05 a 07 de novembro de 2019 
 
Resumo: O SELIGeo - Seminário de Licenciatura em Geografia: abordagens múltiplas, estabelece um 
espaço de debate, reflexão e compartilhamento de experiências que fortalece a identidade da formação 
docente em Geografia com propostas inovadoras para a educação escolar e geográfica. O evento terá o 
apoio da linha de pesquisa Geografia em Processos Educativos, do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia e, se origina dos Colóquios de formação de professores da Geografia da Universidade Federal 
de Santa Catarina, que tiveram sua primeira edição em 2009 e a última em 2018. Este ano será 
organizado em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina, Campus São José (IFSC) e a 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), e recebe o nome de SELIGeo devido à incorporação de 
abordagens múltiplas da educação geográfica. Esta ampliação se dá pelo conjunto de debates que 
transitam na realidade escolar materializando-se em temas que criam a sensação de limites conceituais e 
teóricos dentro da geografia. Estes temas envolvem também problemas das práticas docentes, e por isso, 
carecem de um enriquecimento e aprofundamento qualitativo em termos teóricos, didáticos e pedagógicos. 
Estruturado em conferências, mesas redondas, minicursos, exposição itinerante, lançamento de livros, e 
apresentação de pesquisas e práticas, o SELIGeo contemplará em sua programação debates tanto em 
nível teórico-metodológico, a despeito da educação e do cotidiano escolar, quanto em nível prático, pelo 
dimensionamento de questões que se relacionem à educação geográfica com estratégias e temáticas 
inovadoras para o ensino de geografia. 

OBJETIVOS 
Geral 
Estabelecer um espaço de debate, reflexão e compartilhamento de experiências que fortaleça a identidade 
da formação docente em Geografia com propostas inovadoras à educação escolar geográfica. 
 
Específicos 
 Discutir a educação geográfica por meio da problematização e inserção de temas relacionados à 

violência, à diversidade, às africanidades, educação inclusiva, à saúde, aos desastres naturais, à 
qualidade ambiental e à justiça social; 

 Contribuir para a formação inicial e continuada de professores/as de Geografia capacitando-os/as a 
enfrentar os desafios das abordagens múltiplas na prática docente; 

 Disseminar conhecimentos produzidos por pesquisadores/as, estudantes e profissionais por meio do 
compartilhamento de experiências e vivências que envolvam educação geográfica e o ensino de 
geografia. 
 

Eixos / temas: 
1) Violência escolar e na escola, seus tipos e impactos; 



                                      

2) Diversidades sexuais e de gênero;  
3) Indígenas, africanidades e relações étnico-raciais; 
4) Educação inclusiva e deficiência; 
5) Saúde humana, riscos e desastres naturais; 
6) Qualidade ambiental e justiça social; 
7) Questões pertinentes à formação de estudantes de licenciatura. 
 

ATIVIDADES PROPOSTAS 
Propostas de oficinas, minicursos, exposições itinerantes e visitas técnicas devem ser escritas na 

ficha OMEV. A estrutura deve conter: título, identificação, contextualização (texto breve sobre a proposta), 
objetivos, conteúdo programático, procedimentos metodológicos, recursos didáticos e referências. Todo 
material de consumo são de responsabilidade do/a proponente.  
 
Minicursos e oficinas - Envio de propostas até 01 de outubro de 2019 

Estas atividades serão ministradas por professores, pós-graduandos e graduandos com objetivo de 
discutir o tratamento das abordagens múltiplas em sala de aula e com educação geográfica. As oficinas 
serão orientadas a contemplar práticas pedagógicas produzidas nas escolas. Já, os minicursos terão 
enfoque no caráter teórico e metodológico dos processos pedagógicos abrangentes.  
 
Exposição itinerante 

 Trata-se da seção de exposição de materiais e recursos didáticos produzidos no âmbito dos 
núcleos e laboratórios de ensino. O interesse é que escolas da rede pública sejam convidadas a visitarem 
a exposição. 

 
 Visitas técnicas 

São propostas visitas técnicas com o objetivo será o conhecimento e reconhecimento de escolas 
que, se estruturam pedagogicamente de forma diferente em relação à escola tradicional. 

 
 

PADRÕES, NORMAS E PRAZOS 
Podem ser submetidos manuscritos nos seguintes modelos: 

Resumos: de 250 a 500 palavras. Textos com debates iniciais. 
Resumos expandidos: de 4 a 8 páginas. Textos com relatos de experiência e práticas pedagógicas. 
Artigos completos: de 10 a 20 páginas. Texto com produto de pesquisas e reflexões concluídas, relatos de 
experiência e práticas pedagógicas. 
 

 Título: em fonte Arial Narrow, tamanho 12, caixa alta, espaçamento simples, centralizado. 

 Identificação: com sobrenome (caixa alta e negrito), nomes (caixa normal, sem destaque) 

 Texto escrito: A estrutura deve ser dividida em partes conforme modelos mais recorrentes e 
tradicionais: introdução, procedimentos metodológicos, resultados e discussão, e considerações.  Fonte 
Arial Narrow, tamanho 12 com as margens esquerda e direita com 3 cm e superior e inferior com 2,5, 
espaçamento 1,5 linhas, formato A4, com um recuo especial de 1,25 cm em cada parágrafo.  

 Citações, notas de rodapé, figuras, tabelas, quadros e referências, devem seguir o padrão atual da 
ABNT. 

 Templates dos manuscritos disponíveis em: https://www.nepegeoufsc.com/seligeo 
 

Normas 

 Cada participante poderá submeter até dois manuscritos (resumos ou resumos expandidos ou 
artigos completos) como autor/a, e dois como co-autor/a; 

https://www.nepegeoufsc.com/seligeo


                                      

 Todos os textos serão submetidos à avaliação pela Comissão Científica. Que emitirá pareceres 
sobre a situação do manuscrito para a necessária publicação e apresentação no evento. 

 A responsabilidade da redação, seu conteúdo ideológico e seu ajuste linguístico, é de inteira 
responsabilidade do/a(os/as) autor/a(es/as).  

 As templates estão disponíveis em: 
 

Sínteses dos prazos e datas 
Envio de manuscritos, no site https://www.nepegeoufsc.com/seligeo: 01 / 10 / 19. 
Propostas de oficinas e minicursos: até 01/10/2019 
Resultados da avaliação pela comissão científica (divulgação na homepage do evento): até 28 / 10 / 2019. 
Envio das cartas de aceite: até 30 / 10 / 2019. 
 

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 

O SELIGeo é um evento gratuito. 
Inscrições: http://inscricoes.ufsc.br/seligeo 
Mais informações, acessar: https://www.nepegeoufsc.com/seligeo 
Contato e mais informações - e-mail: ufsc.seligeo@gmail.com 
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