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Coordenação
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Prof. Vanilton Camilo de Souza - UFG
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Promoção e Organização

Núcleo de Ensino e Pesquisa em 
Educação Geográfica - NEPEG

Laboratório de Ensino e Pesquisa em 
Educação Geográfica - LEPEG

Apoio

Universidade Federal de Goiás - UFG
Instituto de Estudos Socioambientais - IESA

Centro Acadêmico de Geografia 29 de maio - IESA/UFG



Datas Atividades e Horários

24/09/2011
(sábado)

Tema: A  formação territorial  de Goiás: perspectiva 
histórica e geográfica.  
Prof. Dr. Tadeu Alencar Arrais - UFG
Horário: 8h às12h e 13h30min às 17h.

1º/10/2011
(sábado)

Tema: Os aspectos físicos e a  ocupação do território 
goiano. 
Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos - UFG 
Horário: 8h às 12h.
Profa. Dra. Adriana O. A. Sposito de Oliveira - UFG
Horário: 13h30min às 17h.

15/10/2011
(sábado)

Tema: Potenciais naturais, culturais e turísticos de Goiás.  
Prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira - UFG
Horário: 8h às 12h.
Profa. Dra. Maria Geralda de Almeida - UFG
Horário: 13h30min às 17h.

22/10/2011
(sábado)

Tema: O estado de Goiás e suas articulações escalares. 
Profa. Dra. Magda Valéria da Silva - UEG
Horário: 8h às 12h.
Profa. Dr. Ronan Eustáquio Borges - UFG
Horário: 13h30min às 17h.

29/10/2011
(sábado)

Elaboração de Projeto Escolar com o tema: A Geografia 
de Goiás (atividade não presencial)

Apresentação
 O trabalho escolar  de Geografia  ao longo da  Educação Básica  se 
caracteriza  por  articular  seus conceitos como espaço,  região,  território, 
paisagem  e lugar a  partir  das práticas cotidianas e dos fenômenos que os 
alunos vivenciam  ou  interpretam  em  diferentes escalas geográficas. No que 
tange a  perspectiva  mais locacional,  torna-se fundamental que o professor 
identifique,  conheça e explore estudos, análises e leituras que permitam  aos 
alunos desenvolverem  um  olhar  mais crítico para  seu  espaço de vivência,  como 
sua  rua, sua  cidade ou  seu estado.  Entretanto, ressalta-se que esse trabalho 
não deve negligenciar  os diferentes níveis escalares que permitem  ao indivíduo 
conhecer como o mundo de hoje foi, é e  está  produzido.  Em  outras palavras, o 
que se quer  destacar  é a  necessidade do professor de  Geografia  reconhecer  no 
espaço mais próximo elementos para  o desenvolvimento de estudos e análises 
pertinentes aos conteúdos geográficos e, principalmente, na  articulação dos 
conceitos com a leitura do cotidiano.
 Diante disso, o Núcleo de Ensino e Pesquisa  em  Educação Geográfica 
(NEPEG) do Laboratório de Ensino e Pesquisa  em  Educação Geográfica 
(LEPEG),  vinculado ao IESA/UFG,  preparou  um  curso de extensão tendo 
como tema  “Geografia  de Goiás”  e com  o objetivo de trabalhar conteúdos e 
conceitos que possibilitam  explorar  contextos relativos ao espaço goiano, 
desde a sua formação territorial  até os novos processos de transformação que 
dinamizam  esse estado. Além  disso, considera-se essencial  também  oferecer 
aos docentes atividades que promovam  a  construção de metodologias de 
ensino,  como recursos pedagógicos que aproximem  esses saberes 
sistematizados das práticas escolares.

Objetivos
- Contribuir na formação continuada dos professores de Geografia;
- Ampliar  a  relação da universidade com  a  escola  básica,  por  meio de 

atividades de extensão;
- Possibilitar aos professores conhecimentos teóricos sobre o estado de Goiás, 

sob a perspectiva espacial; e
- Conhecer  metodologias de ensino que articulem  temas pertinentes ao espaço 

goiano às práticas escolares de Geografia.

Público-alvo
 Professores de Geografia  da  Educação Básica de instituição públicas ou  
privadas do Estado de Goiás e demais interessados no tema.

Realização das atividades
 As atividades desse curso serão realizadas nas dependências do 
Planetário da  UFG - Av. Contorno nº 900,  Parque Mutirama, Setor  Central. 
Goiânia/GO, aos sábados (ver  cronograma  ao lado),  totalizando a  carga 
horária de 40 h/a. 

Cronograma do Curso

Vagas e Custos
 Esse curso tem  a disponibilidade de 40  vagas e o valor de R$ 60,00  por 
aluno.

Inscrições
 Os interessados em  participar desse curso deverão preencher  a ficha  de 
inscrição que encontra-se disponível no site do NEPEG, no endereço: 
www.nepeg.org  e realizar o depósito de R$ 60,00  até o dia  21  de setembro de 
2011.
 Dados bancários para  o depósito: Caixa Econômica  Federal,  Ag.  0667, 
Operação 03, Conta  Jurídica/Empresarial  526-8,  em  nome de Nucleo de E.  E. 
P. E. Geografic
 Maiores informações: (62) 3521 1184  ramal 226  
    e-mail: gruponepeg@gmail.com


