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em Educação Geográfica

Promoção 

Normas para apresentação de trabalhos

Os interessados em apresentar trabalhos terão  espaço
na  Sessão  Poster,  que se destina a divulgar trabalhos 
inéditos no Fórum. O resumo  do poster é obrigatório e o
texto completo é facultativo. Ele(s) deverá(ão) ser  enca-
minhado(s), para o e-mail da  Comissão Organizadora, 
(forumnepeg@yahoo.com.br) juntamente  com  o  
comprovante de   pagamento  e   ficha de inscrição,  além 
de comprovante   de matrícula  (no  caso de  estudantes).
   
Resumos
Os  resumos devem conter a identificação  com  o nome 
completo do proponente, sua titulação,  a instituição de 
origem e endereço do e-mail logo após o título. A 
formatação deve obedecer as seguintes orientações:  título 
em negrito  e  centralizado;  fonte Times New Roman; 
tamanho 12; espaçamento simples. Texto do resumo na 
segunda  linha  após a identificação  com o máximo  de 
300 palavras, em parágrafo único,  sem espaçamento no 
início.

CONTEÚDOS E METODOLOGIAS 

NO PROCESSO DE  ENSINO- APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA

Textos completos
Os  trabalhos  poderão ser  apresentados, também, sob  
a forma de texto completo,  com oito a  doze páginas.  
Deverá conter os seguintes elementos:  título,  nome(s)  
do(s) autor(es),  unidade acadêmica e endereço 
eletrônico,   palavras-chave  (no máximo quatro), 
introdução, método (metodologia), os resultados  e   
discussão,    conclusões  e  referências bibliográficas.

* Os nomes dos autores deverão vir completos, sendo o 
último  sobrenome de cada um deles,  em caixa alta e  
negrito.  O  nome do  aluno  de  Pós deverá  vir em 
primeiro lugar, seguido do nome dos colaboradores e 
do  nome   do  orientador.   Ex: SOUZA,   Alda  Lúcia 
Monteiro;  LOBO,  Maria  Risoleta  Carneiro;  LOPES, 
Marcelo.

*As   referências   bibliográficas   deverão   estar   em 
ordem alfabética. Deverão  ser  adotadas  as  normas 
ABNT-NBR 6023 de agosto de 2002.

*As  citações  no  texto  deverão  ser feitas  de acordo 
com as normas ABNT-NBR 10520 de julho de 2002.

Obs. Os  trabalhos (resumos e textos completos) deverão ser 
entregues já revisados.

Apresentação em pôster

Somente serão aceitos os pôsteres que apresentarem as 
seguintes especificações:

Dimensões de 80 centímetros até 1 metro (no máximo) 
de largura e de 1 a 1,20 metros (no máximo) de altura. 
Não é obrigatória a impressão em plotter, mas o pôster 
deve possuir as características de um cartaz e permitir 
a leitura a dois metros de distância. 

O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo e ser 
escrito em letras maiúsculas. Abaixo do título deverá 
aparecer nesta ordem: nome dos autores, unidade 
acadêmica e endereço eletrônico. O texto deverá conter 
as mesmas informações do resumo. Recomenda-se 
utilizar fotografias, gráficos e figuras, com as devidas 
referências. 

Os pôsteres serão afixados no dia e horário 
estabelecidos na programação e em local previamente 
definido. O autor, obrigatoriamente, deverá estar à 
disposição para esclarecimentos ao público. A 
montagem dos pôsteres deverá ocorrer 30 minutos 
antes do início da sessão.

INSCRIÇÕES
As   inscrições  no evento  estarão abertas  de 10 de 
junho  a  24  de  agosto  de 2008*. As  inscrições  de  
trabalho deverão ser realizadas até  26 de junho.
 

Taxa  de inscrição (R$):   Até 26/06      De 27/06 a 24/08
Estudantes                         30,00            40,00
Profissionais                      40,00            50,00

Banco:  Caixa  Econômica,  Ag. 0667,  Operação 013, 
Conta Poupança nº 3422-2 em nome de Karla Annyelly T. 
de Oliveira  

* Enviar  ficha  de  inscrição, comprovante de depósitoe 
comprovante de matrícula (no caso dos estudantes) para 
forumnepeg@yahoo.com.br. Obs. Não serão  aceitos 
comprovantes de depósitos feitos em Envelope. 

Somente será permitida a  inscrição de 1 (um) trabalho 
por  autor e de 3 (três) autores por  trabalho, sendo o 
primeiro o Autor e os demais Co-autores.  É  permitida a 
participação como  co-autor  em  outros trabalhos 
enviados ao evento. A lista dos trabalhos  recebidos será 
divulgada a partir do dia 28/06/2008 e os aceites serão 
divulgados a partir do dia 08/08/2008.

APOIO INSTITUCIONAL 



PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃOAPRESENTAÇÃO

24/08 - Salão de convenções 

25/08 - Salão de convenções 

17h 30min. - Palestra de Abertura

19h 30min. - Sessão Poster

08h - Mesa redonda  1

10h - Mesa redonda  2

Perspectivas da  Didática,  das  didáticas 
específicas e das metodologias de ensino
na formação do professor de Geografia

Geografia física e formação de professores
de Geografia

Profa. Dra. Helena Copetti Callai 
Universidade  Regional do Noroeste do Rio Grande  do Sul -UNIJUÍ

14 às 16h - Credenciamento

Profa. Dra. Vânia R. F. Vlach (coord)

Profa. Ms. Eliana M. Barbosa de Morais (coord)

Prof. Dr. Manoel Rodrigues Chaves

Profa. Dra. Sônia Vanzela Castellar

Prof. Dr. Frederico Fonseca Galvão

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Universidade Federal de Goiás - UFG

Universidade de São Paulo - USP

Universidade Estadual  de  Goiás - UnU Formosa

Universidade Federal de Goiás- Campus de catalão

  Com o objetivo de aprofundar o 
debate sobre a formação dos professores 
de Geografia, o IV Fórum NEPEG 
enfatizará questões relacionadas aos 
conteúdos, às didáticas e às metodologias 
das diferentes  áreas da Geografia Escolar.

  
       Esta  proposta de temática do IV 
Fórum  decorre da compreensão de  que  a 
formação  de professores  requer uma 
atuação  integrada   do  conjunto de 
formadores objetivando superar o padrão 
anterior, segundo o qual os conhecimentos  
práticos e pedagógicos estavam sob a 
responsabilidade dos pedagogos e os 
conhecimentos  específicos sob a 
responsabilidade dos  especialistas por 
área de conhecimento. 

O envolvimento de professores de 
áreas  específicas  nas  discussões  do  
Fórum foi uma proposta que surgiu no 2º 
evento realizado  em 2005 e  que recebeu  
reforço com  as decisões do  III  Fórum  
realizado em 2006. 

Assim, este  Fórum  é  destinado a 
professores  dos cursos de Licenciatura em 
Geografia; a  pesquisadores do ensino de  
Geografia;  a alunos de  iniciação científica;  
a  coordenadores de  cursos, de práticas e 
de estágios.

Conteúdos e metodologias no processo
de ensino-aprendizagem de Geografia

26/08 - Salão de convenções 

08h - Mesa redonda  3

10h 30 min.

A Cartografia na formação do professor 
de Geografia

Profa. Ms. Loçandra Borges de Moraes (Coord)

Prof. Dr. Antônio Carlos F. Sampaio

Prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira

Universidade Estadual de Goiás - UnU Anápolis

Universidade Federal de Goiás - UFG

        Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM  

Sistematização dos trabalhos, avaliação e
encaminhamentos

Profa. Ms. Vonedirce Maria S. Borges
Universidade Estadual  de  Goiás - UnU Quirinópolis

Profa. Inez Maria M. V. Kauer
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia

Local:  Condomínio  Residencial  Parque  das 

Águas Quentes. Av. Cel. Cirilo Lopes de Moraes,
n.º 420, Bairro Turista I  Caldas Novas - Goiás

14h - Oficinas - Salas 1 a 4

Sala 1 
Tópicos sobre a produção de material
didático, no formato texto, sobre Geografia

Prof. Dr. Tadeu Alencar Arrais

Sala 2
O estudo do solo no ensino: trabalhando
com as propriedades morfológicas

Sala 3
O trabalho de campo no ensino de  Geografia
Física

Sala 4
Linguagens alternativas no ensino de
Geografia

Profa. Ms. Auristela Afonso da Costa

Prof. Esp. Vandervilson Alves Carneiro

Profa. Ms. Eunice Isaias da Silva

Universidade Federal de Goiás - UFG

Universidade Estadual de Goiás - UnU Cora Coralina

Universidade Estadual de Goiás - UnU Pires do Rio

CEPAE/UFG
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