
                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Primeira Circular do V Colóquio “A educação pelas imagens e suas geografias” e 

XVII Simpósio de Geografia da UDESC/ Florianópolis/SC 

 

Dias 06, 07 e 08 de novembro em 2017 

Campus do Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED/UDESC 

 

Apresentação  

O V Colóquio Internacional “A educação pelas imagens e suas geografias” e “XVII 

Simpósio de Geografia da UDESC” acontecerão simultaneamente no período de 06 a 08 

de novembro de 2017 no campus do Centro de Ciências Humanas e da Educação – 

FAED/UDESC. 

A educação pelas imagens e suas geografias tem sido problematizado desde a criação 

da Rede de Pesquisa Imagens, Educação e Geografias no ano de 2009, articulando 

instituições, pesquisadores e pesquisas em torno das imagens na Educação e na 

Geografia.  

Os objetivos do Colóquio e do Simpósio são: reunir estudantes, pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros estudiosos das imagens na produção do conhecimento 

geográfico; discutir a educação visual que as imagens realizam no mundo 

contemporâneo e o poder delas para configurar e circular o conhecimento geográfico; 

possibilitar um aprofundamento do diálogo interdisciplinar na interface de três áreas de 

conhecimento: a Geografia, a Educação e o estudo das imagens; e entender a 

participação das imagens na criação de outras geografias, bem como delinear a leitura 

das mesmas no acontecimento de geografias menores.  

O SIMGEO é um simpósio promovido desde 2000 pelo curso de Geografia da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e tem por principal objetivo 

aprofundar discussões de temas relevantes às áreas da Geografia, assim como trazer 

reflexões contemporâneas para o Curso.  



 

 

Nesta edição o evento será organizado através de mesas redondas, apresentação de 

trabalhos em formato oral, ministração de oficinas e minicursos, bem como exibição de 

audiovisuais e uma exposição temática. 

Público-alvo: estudantes; professores; pesquisadores e demais interessados no tema. 

Submissão de trabalhos 

Os resumos expandidos deverão ser enviados para seleção até o dia 15 de agosto de 

2017, através do menu “inscrições” do evento. 

O conteúdo do texto deverá, preferencialmente, referir-se a processos de pesquisa em 

andamento ou concluídos, individuais ou coletivos e/ou práticas educacionais 

relacionados à temática central do evento. 

A seleção será realizada pela Comissão Científica do evento com os seguintes critérios: 

 Pela relação e conexão entre a Geografia, a Educação e as Imagens;  

 Cada participante poderá submeter até dois trabalhos como autor e/ou co-autor.   

Normas para apresentação dos trabalhos: 

Os resumos expandidos encaminhados para avaliação devem ter entre 1 e 2 laudas, 

incluindo figuras (numeradas em arábico) e estar na versão Microsoft Office Word 97, 

2000 ou XP; folha A4; margem superior e inferior 2,5 cm, direita e esquerda 3cm. 

Título Times New Roman 12, centralizado, negrito, caixa alta. Na linha abaixo, o nome 

do autor(es), instituição a que pertence(m) e correio eletrônico, com alinhamento à 

direita. O texto deverá estar justificado, em Times New Roman 12 com espaço simples, 

recuo do parágrafo 1,25 e caso sejam citadas as referências, estas deverão estar de 

acordo com as normas da ABNT. 

Formato de apresentação 

A organização do evento destinará espaços para a apresentação dos trabalhos em 

formato oral.  A apresentação dos trabalhos ocorrerá em duas sessões, tendo cada autor 

entre 15 a 20 minutos para a apresentação oral. 

 



                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
Profª Ana Maria Hoepers Preve (FAED/UDESC) 

Pólo Sul – SC 

Florianópolis 


