
 
 

XIII ENCONTRO GEOPONTAL - GEOGRAFIA HISTÓRICA: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

12 e 14 de dezembro de 2022 

______________________________________________________________________ 

NORMAS GERAIS PARA ENVIO DE PÔSTER E TRABALHO COMPLETO 

O XIII GEOPONTAL contará com a publicação de resultados parciais e finais de 

investigações científicas, ações que envolvam extensão e demais atividades de ensino na 

forma de Anais, no qual serão compostos por trabalhos completos.  

Os participantes inscritos no XIII GEOPONTAL poderão submeter seus trabalhos em 

duas modalidades: pôster e trabalho completo. Para isso, é preciso escolher um eixo para 

submissão, articulado ao modelo de pôster ou de trabalho completo e enviar em formato 

Word (doc), nas versões compatíveis 2007 ou 2010 para o e-mail 

eventogeopontal@gmail.com até o dia 10 de dezembro de 2022. As informações 

referentes às normas serão divulgadas na rede social do evento: @geopontal.  

IMPORTANTE: O participante que escolher a modalidade pôster e realizar a 

apresentação no evento, poderá enviar o trabalho completo, dentro das normas propostas, 

até dia 15/03/2023 para publicação nos Anais. Para garantir a publicação do trabalho 

completo, todos os autores deverão estar inscritos no evento.  

EIXOS TEMÁTICOS PARA SUBMISSÃO DE PÔSTER E TRABALHO 

COMPLETO  

Os pôsteres e trabalhos completos deverão dialogar com um dos eixos temáticos a seguir: 

● Eixo 1 - Produção do espaço Urbano – Contemplam os trabalhos que debatem 

as questões urbanas e dinâmicas das cidades no espaço brasileiro é cada vez mais um 

ponto crucial nas discussões sobre a organização e configuração do território. Das 

pequenas às metrópoles, passando pelas médias e grandes, as cidades são o resultado de 

um conjunto de processos de produção do espaço que se materializam nas relações 
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sociais, econômicas e políticas que buscam, seja através do diálogo ou do conflito, 

construir alternativas para uma cidade mais democrática. Entender a cidade, suas 

dinâmicas, vida social é primordial para pensarmos em políticas de planejamento urbano 

e gestão de cidades.  

● Eixo 2 - Produção do espaço Rural – Eixo destinado a discutir a produção do 

espaço rural, bem como suas desigualdades socioeconômicas e principalmente produtivas 

em um espaço no qual o capital penetra com força cada vez maior, extinguindo 

aceleradamente a pequena propriedade e ampliando as grandes, em um processo que 

diminui a produção de uma agricultura de subsistência que alimenta as cidades, por 

exemplo, em prol de uma agricultura “industrializada”. Se junta a isto a eterna crise do 

sistema agrário na qual a concentração de terras exime o trabalhador do seu direito de 

produzir e consequentemente de viver da sua produção, o que inevitavelmente amplia as 

possibilidades de conflitos agrários no Brasil, cada vez mais permanentes no cenário 

regional-nacional.  

● Eixo 3 – Geotecnologias –A partir do avanço da informática e dos recursos 

computacionais, a automação nos mapas possibilitou um conjunto de atributos 

cartográficos inovadores, a exemplo dos Sistemas de Informação Geográfica. A inserção 

das novas Geotecnologias, associadas ao sistema global de redes de computadores, tem, 

sistematicamente, modificado as formas de criar, estruturar, armazenar, manipular, 

analisar, distribuir, bem como comunicar e visualizar as diferentes representações 

espaciais. Dessa forma, o uso de geotecnologias tem ampliado as perspectivas desta área 

do conhecimento, quer através do uso de dispositivos móveis, como tablets e 

smartphones, ou dos produtos derivados de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), da 

mesma forma em que as diferentes técnicas de mensuração para a análise espacial têm 

sido utilizadas na produção e análise de indicadores sociais e ambientais. Por isso, urge 

que se debatam questões teórico-conceituais, metodológicas e operacionais presentes nos 

estudos geográficos, enfatizando, em particular, o papel das Geotecnologias e de métodos 

de representação voltados para a análise espacial.  



 
 

● Eixo 4 - Dinâmicas Ambientais – Eixo que discute a relação sociedade e 

natureza. A crescente politização da natureza e dos debates ambientais se constitui em 

um elemento norteador da relação sociedade-natureza, na qual a primeira, por meio do 

capital, cria mecanismos institucionais e financeiros para se apropriar da segunda. O uso 

e a exploração intensiva dos recursos naturais e suas transformações em produto tem 

contribuído para uma aceleração dos problemas nas múltiplas escalas espaciais, desde o 

local até o planetário. Os problemas gerados pela ocupação urbana desordenada, pelo uso 

abusivo das terras agrícolas, pela utilização sem limites dos recursos hídricos têm afetado 

a vida, da metrópole às comunidades mais tradicionais, pondo em risco o equilíbrio 

ecológico do planeta, tendo consequências que vão do clima à existência de refugiados 

ambientais. Assim, conhecer cada vez mais a dinâmica dos processos naturais, as 

características da biosfera (Atmosfera, Litosfera, Hidrosfera) e a inter-relação do ser 

humano com o meio é de grande importância para Geografia e áreas afins.  

● Eixo 5 - Práticas Educativas – Eixo destinado ao debate em torno do ensino. A 

formação do professor vivencia cotidianamente a precarização da educação, enquanto 

processo político, e das instituições, enquanto agentes deste processo. O desejo de uma 

sociedade mais técnica acaba por excluir cada vez mais do debate e da formação do aluno 

enquanto cidadão as disciplinas que contribuem para o esclarecimento das coisas que 

vivenciamos no mundo político e social. A questão do ensino deve ser debatida com base 

na discussão do currículo e de suas estruturas, do estágio enquanto elemento de 

experimentação da formação do professor e do livro didático enquanto produto do 

conhecimento oficial e universalizante, além das práticas didáticas alternativas como 

elemento de conscientização cidadã.  

● Eixo 6 – Geografia Histórica - eixo destinado aos estudos e pesquisas que 

relacionam as geografias humana, física, ficcional, teórica e "real" do passado, bem como 

a produção dos lugares, regiões, cidades e territórios. A Geografia Histórica, se preocupa 

em discutir a Geografia e a História, considerando a espacialidade humana no tempo, 

analisando as heranças, a memória, os projetos, as inscrições e trajetórias da espacialidade 

humana em um dado recorte espacial e temporal. 



 
 

 

NORMAS PARA REDAÇÃO DOS TRABALHOS 

Tanto pôster quanto trabalho completo devem estar formatados segundo as normas do 

XIII GEOPONTAL, que serão divulgadas na rede social do evento: @geopontal.  

Os autores devem realizar o download do modelo de trabalho, conforme a categoria 

pretendida (pôster ou completo), e em seguida submeter para o e-mail 

eventogeopontal@gmail.com para posterior análise da Comissão Científica do evento. 

 

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DOS TRABALHOS 

Após conferir se os trabalhos seguem as normas do evento, deve-se proceder ao envio 

dos trabalhos para o e-mail eventogeopontal@gmail.com e considerar as seguintes 

informações: 

Assunto do e-mail: “Pôster” ou “Trabalho Completo”, “Eixo” conforme a modalidade 

selecionada. 

Na mensagem do e-mail informar, na sequência: 

• Nome completo e CPF dos autores; 

• E-mail dos autores; 

• Eixo do pôster ou trabalho completo; 

OBS: Enviar um arquivo com a identificação dos autores e outro sem a identificação 

(versão que será enviada para os avaliadores). 

Contato 

Comissão Organizadora 

eventogeopontal@gmail.com 
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