
Experiências refletidas do atual cenário de formação

Hotel Eldorado - Caldas Novas (GO)
20  a  22 de Agosto de 2006

APOIO INSTITUCIONAL 

 
NEPEG

Núcleo de Ensino e Pesquisa
em Educação Geográfica

III FÓRUM GOIANO  (FÓRUM NEPEG) 
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DE GEOGRAFIA
Promoção 

Coordenação:

Coordenação:

Profa. Ms. Ângela Dantas F. dos Santos - UCG

Profa. Dra. Vânia Rúbia Farias Vlach - UFU

Profa. Ms. Dominga Correa P. de  Moraes - UEG

Profa. Ms. Eliana Marta B. de  Morais - UFG

Prof. Ms. Marajá João A. M. Filho - Universo/UCG

Profa. Ms. Adriany de Ávila Melo - UFU

Prof. Ms. Benjamim de Lacerda Júnior - Fesurv

Prof. Ms. Valney Dias Rigonato - CEPAE/UFG

Coordenação:

Coordenação:

Grupos de Trabalho (Gts)
GT 1- Concepções teórias e pesquisa no ensino de Geografia

GT 2- O estágio supervisionado na formação do professor de Geografia

GT 3- As práticas de ensino na formação do professor de Geografia

GT 4- Formação continuada em  Geografia: experiências e propostas

Sessão Poster
    Os interessados em apresentar trabalhos terão  espaço
na  Sessão  Poster.  O resumo  do poster é obrigatório e o
texto completo é facultativo. Ele(s) deverá(ão) ser  enca-
minhado(s) para a Comissão Organizadora,  juntamente
com o comprovante de  pagamento e  ficha de inscrição, 
 até    o dia 10/07.
    Serão aceitos trabalhos, individuais  ou coletivos,  que 
estejam  articulados  com os  temas do evento;  podendo
ser:
1) Resultados de pesquisas concluídas  ou em andamento;
2) Comunicações de pesquisas iniciadas;
3) Relatos de experiências de projetos em escolas, univer-
sidades, em sala  de aula, em  equipes  pedagógicas,  em
ONGs, etc. 

Normas para o resumo do poster*
Fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento sim-
com alinhamento à direita. Título do trabalho em maiús-
cula/negrito, separado do nome do autor por uma linha. 
O resumo  separado do nome do  autor  e  da  instituição 
por duas linhas. As citações e referências  devem  seguir
as  normas atuais da ABNT. Não deverão  ser  utilizadas 
notas. O resumo deverá  conter de  250 a  300 palavras e, 
no final, três a cinco palavras-chaves.

* informações sobre a apresentação do poster  e normas para o texto completo
poderão ser solicitadas  via o seguinte e-mail: locandrab@yahoo.com.br
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As  inscrições   no III  Fórum Goiano (Fórum  NEPEG)

de Formação de Professores  de Geografia  estarão
abertas de  01 de  junho a 20 de agosto  de 2006*.  
Taxa  de inscrição:

Até 10/07
Professores -  40,00 R$ 
Estudantes - 20,00 R$   

* Enviar  ficha  de  inscrição, resumo e comprovante 
de depósito   para   locandrab@yahoo.com.br.   Não 
serão  aceitos comprovantes de depósitos feitos em
envelope. 
Banco: Caixa  Econômica,  Ag.   2.256,   Poupança 
nº 00678637-5, em nome  de  Vanilton  Camilo  de
Souza, operação 013.

Os participantes do III  Fórum  Goiano  de Formação
de  Professores  de Geografia  poderão   se  hospedar
no local do evento.  O pacote, no valor de  R$ 110,00,
por pessoa,  inclui 2 pernoites, 2 cafés da  manhã e  2
refeições (almoço).  Esses  valores  serão   garantidos
para   reservas  feitas  até  20/07/2006.    Forma     de 
pagamento:  sinal  de 50%   e  o  restante  no final  do 
evento. O hotel cobrará 10% sobre
consumos internos.
Os  interessados  deverão entrar  em  contato  com  a 
administradora de reservas do Hotel  Eldorado  pelo
Tel: (64) 3453-1929. 

                                               
   

                 

     
 

de taxa de serviço 

PROGRAMAÇÃOAPRESENTAÇÃO

20/08 - Salão de convenções 

22/08 - Salão de convenções 

21/08 - Salão de convenções 

19:00 horas - Conferência de Abertura

21:00 horas - Sessão Poster

08:00 horas - Mesa redonda  1

08:00 horas - Mesa redonda  2

Discutindo o papel das práticas e  dos
estágios na formação do professor 

Bases teóricas da formação e práticas do
professor de Geografia

Profa. Dra. Selma Garrido Pimenta
Universidade  de  São Paulo - USP

14:00 às 18:00 hs - Credenciamento

14:00 às 18:00 hs - Grupos de Trabalho (Gts)

14:00 às 17:00 hs 
      Sistematização dos Trabalhos  (GTs)

17:00 hs - Avaliação e encaminhamentos

INSCRIÇÕES

HOSPEDAGEM

Prof. Ms. Vanilton Camilo de Souza (coord)

Profa. Ms. Paula Junqueira da Silva (coord)

Profa. Dra. Silvana de Abreu

Profa. Dra. Eliane Siviero Stein

Profa. Ms. Eliane Gonçalves Anderi

Profa. Dra Lana de Souza Cavalcanti

Universidade Católica de Goiás - UCG

Universidade Estadual de Goiás - UEG Iporá

Universidade Estadual de  Goiás - UEG

Universidade Federal  de  Goiás - UFG

Universidade Federal de Dourados - UFGD

Universidade Católica de Goiás - UCG

C

 
temáticas desse III Fórum estão diretamente 
vinculadas às discussões e definições de 
políticas públicas  referentes à formação de 
professores e às ressonâncias diretas e indiretas 
nos projetos de curso de Geografia das IES. 

O evento tem como objetivo geral 
discutir e analisar as experiências refletidas do 
atual cenário de formação de professores de 
Geografia do estado de Goiás.  Quanto aos 
objetivos específicos podem ser citados
 - promover o debate acerca das 
concepções teóricas e práticas que norteiam os 
projetos de formação nas IES; 

-  identificar os principais desafios na 
implementação dos projetos pedagógicos 
construídos com base nas orientações das 
atuais políticas de formação de professor;

- Promover a integração entre 
professores e pesquisadores na temática do 
evento;

- Divulgar pesquisas sobre a formação 
de professores e o ensino de Geografia.

Tais discussões serão realizadas por 
p r o f e s s o r e s  e  c o o r d e n a d o r e s  d e  
prática de ensino e estágio supervisionado de 
Geografia, coordenadores de cursos de 
graduação em  Geografia e por pesquisadores 
e bolsistas envolvidos com pesquisas na área 
de ensino  de  Geografia.

onsiderando a necessidade premente 
de discutir questões ligadas à formação de 
professores de Geografia iniciadas no II Fórum 
de Formação de Professores de Geografia, 
realizado em 2005 em Caldas Novas - GO, as

De 11/07 a 18/08
Professores -R$  50,00 
Estudantes - R$  30,00

No evento 
Professores -R$  60,00 
Estudantes - R$ 40,00

Formação de professores:  experiências 
refletidas do atual cenário de formação
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