III Colóquio do Núcleo de Pesquisa Geografia Espaço e Ação
Primeira circular

O Núcleo de Pesquisa Geografia Espaço e Ação realizará entre os dias 03 e 04 de

outubro de 2018 o seu III Colóquio no Instituto de Ciências Humanas da UFJF.
O evento dá continuidade aos esforços de divulgação das pesquisas e ações
empreendidas no Núcleo e visa ser um espaço de debate, diálogo e partilhar de
experiências. Os debates realizados durante o III Colóquio terão como centralidade a
indissociabilidade entre espaço/sociedade e a relação sujeitos, espaço e ação. Seu
público alvo é composto principalmente por pesquisadores, estudantes (graduação
e pós-graduação), integrantes de movimentos sociais e professores de ensino
superior e da educação básica da cidade de Juiz de Fora e região, entre outros.
O colóquio também contempla a possibilidade de envio de trabalhos. Os
trabalhos selecionados serão apresentados nos Espaços de Diálogo (ED)
Os eixos para submissão de trabalho são:
● Cidade, ação e política
● Produção do espaço e dinâmicas urbanas e regionais
● Territorialidades, tradições e identidade
● Espacialidades insurgentes
● Teoria e método da pesquisa socioespacial
Nesse espaço será possível apresentar, compartilhar e discutir experiências,
trabalhos e pesquisas (completas ou em andamento). Cada autor poderá inscrever
apenas 01 trabalho individual e 01 co-autoria. O autor-debatedor, para obtenção do
certificado, deverá tomar parte presencialmente nas discussões do seu ED. A
confirmação da presença será pela assinatura da lista, disponível na sala do ED.
Será expedido um certificado de apresentação de trabalho considerando a
autoria e a co-autoria, sendo obrigatória a presença no ED. A publicação nos anais do
evento também está condicionada a apresentação do trabalho no ED.
Os trabalhos a serem enviados ao ED serão resumos expandidos com no
mínimo 03 e no máximo 05 páginas em letra Times New Roman, tamanho 12,

espaçamento 1,5 cm e obedecendo as normas da ABNT para citações e referências
bibliográficas.
Cronograma para envio de trabalho:
● Envio dos trabalhos: 01 de agosto a 31 de agosto de 2018
● Avaliação dos trabalhos: 03 de setembro a 25 de setembro de 2018
● Divulgação dos trabalhos aceitos: 26 de setembro de 2018
Maiores informações pelo email: nucleo.nugea@ufjf.edu.br
Atenciosamente,
Comissão organizadora

