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As normas de submissão de trabalhos
 Os trabalhos a serem apresentados  no VI FÓRUM NEPEG DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES, deverão ser inscritos somente na modalidade 
Pôster, os  quais  serão discutidos posteriormente nos  GTs  a que estarão vinculados. 
Estes  deverão contemplar pesquisas  e estudos referentes  à “Didática da Geografia: 
avanços teóricos e metodológicos”, e articulados a um dos eixos temáticos do evento.

 Será aceito um trabalho como autor principal por inscrito. Deverão ser 
encaminhados  resumos expandidos  sobre o trabalho a ser apresentado à coordenação 
Geral do VI Fórum NEPEG de Formação de Professores. O resumo expandido 
deverá ter a seguinte estrutura: Título, autores, resumo, palavras-chave, introdução, 
metodologia, resultados  e discussão e referências. O resumo expandido deve ter, no 
mínimo, três e, no máximo, cinco laudas, incluindo texto, tabelas e/ou figuras.

 O resumo deve ter no máximo 250 (duzentos  e cinquenta palavras), contendo 
informação sobre objetivos, metodologia, resultados  e conclusões. Este deve ser 
apresentado em parágrafo único.

 O texto deve apresentar a seguinte Formatação: Formato A4, com margens 
superior e inferior 2,5cm, direita e esquerda 3 cm;  Digitado em editor de texto 
Microsoft Office Word (.doc) 97 ou 2000;  Título (em negrito, maiúsculo e 
centralizado, tamanho 12, espaçamento simples);  O cabeçalho deve conter o título 
centralizado, tamanho 12, espaçamento simples  em caixa alta e em negrito. Na 
segunda linha, à direita em espaço simples o(s) nome(s) do(s) autor(s) (máximo um 
autor e um co-autor por trabalho), informações  referentes  a(s) instituição(ões) a que 
pertencem, bem como o(s) correio(s) eletrônico(s);  O corpo do resumo expandido deve 
ser digitado em fonte Times  New Roman, Tamanho 12, espaçamento simples. Na 
Referência devem constar apenas  as  obras  citadas no texto de acordo com as  normas 
da ABNT.

 Normas  para os  Pôsteres: Altura: 1,20 metros;  Largura: 90 centímetros;  Título 
e subtítulo: Negrito, centralizado e maiúsculo, espaço simples, letras  em tamanho 
visível; Nome(s) do(s) autor(es);  instituição a que está vinculado, correio eletrônico; 
Textos  e figuras  em tamanhos  visíveis. Não serão apresentados  os pôsteres  que 
estiverem fora das normas de formatação.

Maiores informações: 

Instituto de Estudos Socioambientais  (IESA) - Laboratório de Estudos e Pesquisa em 
Educação Geográfica (LEPEG) - Campus Samambaia (Campus II) - Goiânia/GO

(62) 3521 - 1184 ramal 226             gruponepeg@gmail.com              www.nepeg.com 

Realização: Apoio:



A programação

Sobre o evento

20 de maio de 2012 - Domingo
» 14h- Credenciamento
» 18h- Abertura do evento 
» 18h30min- Conferência de abertura: 
As Novas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para a Educação Básica: princípios  e 
proposições 
Conferencista: Profa. Dra. Mônica Ribeiro da Silva – UFPR
Coordenadora: Profa. Dra. Eliana Marta Barbosa de Morais - UFG
»  20h- Lançamento de livros

21 de maio de 2012 – Segunda-feira
» 8h30min- Grupos de Trabalho (GTs) e apresentação dos Pôsters
- GT I: Cartografia escolar e outras linguagens no ensino de Geografia
Coordenadoras: Profa. Dra. Míriam Aparecida Bueno - UFG
Profa. Priscila Régia – UFG/SME de Anápolis
- GT II: Ensino de Geografia em diferentes contextos
Coordenadoras: Profa. Dra. Eunice Isaias da Silva – CEPAE/UFG
Profa. MSc: Lorena Francisco de Souza – UEG/MINAÇU
- GT III: Formação de professores de Geografia
Coordenadores: Prof. Dr. Vanilton Camilo de Souza - UFG
Profa. MSc. Ana Maria K. Khaoule – UEG/PORANGATU
- GT IV: Conteúdos estruturadores do conhecimento geográfico
Coordenadoras: Profa. Dra. Adriana O. Sposito A. Oliveira - UFG
Profa. MSc. Kamila Santos de Paula Rabelo – UFG

 A sexta edição desse evento, intitulada VI Fórum NEPEG de Formação de 
Professores  - Didática da Geografia: avanços  teóricos  e metodológicos, coloca no 
centro de sua discussão a necessidade de evidenciar os  avanços  teóricos  e 
metodológicos  da Didática da Geografia. A compreensão desses  fundamentos  é o que 
alicerça a práxis  do Ensino de Geografia, fomentando a necessidade de formação do 
professor pesquisador tanto no ensino superior quanto na educação básica.

 Este Fórum é destinado aos  professores  e estudantes de cursos  de licenciatura 
em Geografia;  professores  de Geografia da educação básica;  pesquisadores  do ensino 
de Geografia;  estudantes  envolvidos  na iniciação científica; coordenadores de cursos 
de graduação em licenciatura plena em Geografia;  coordenadores  de práticas  e de 
estágios. 

» 14h- Mesa Redonda I: Abordagens teóricas para o ensino de Geografia
Expositores: Prof. Dr. Nestor Kaercher - UFRGS
	         Profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti - UFG
Coordenadora: Profa. Msc. Rosana Moragas - UFG/JATAÍ
» 17:00h – Mesa Redonda II – Os desafios da formação do professor de Geografia e a 
sua articulação com a escola
Expositoras: Profa. MSc. Karla A. T. de Oliveira – UFG/SME de Goiânia
	         Profa. Msc. Carolina Machado R. Busch Pereira - UFT
Coordenador: Prof. Dr. Denis Richter - UFG

22 de maio de 2012 – Terça-feira
»  8h30min – Mesa Redonda III - Currículo e conteúdos  estruturadores do 
conhecimento geográfico
Expositores: Profa. Dra. Maria Inês S. Carvalho - UFBA
	         Prof. Dr. Valdir Steinke - UNB
Coordenadora: Profa. Dra. Valéria de Oliveira Roque Ascenção – UFMG
» 11h - Plenária Final

Os prazos
 Os trabalhos deverão ser enviados de 20/2 a 30/3 de 2012. A relação 
de trabalhos  aceitos será disponibilizada na página do NEPEG no dia 
30/04/2012.

As inscrições

As inscrições poderão ser feitas no site www.nepeg.com

Tam. Porção Categorias
De 20/02 a 
30/03/2012

Após 
30/03/2012

Alunos de Graduação e Professores da 
Educação Básica R$45,00 R$60,00

Alunos de Pós-Graduação e Profissionais R$55,00 R$70,00

Os eixos temáticos
1. Cartografia escolar e outras linguagens no ensino de Geografia
2. Ensino de Geografia em diferentes contextos
3. Formação de professores de Geografia
4. Conteúdos estruturadores do conhecimento geográfico

http://www.nepeg.com
http://www.nepeg.com

