PRIMEIRA CIRCULAR
Em março de 2020, o Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia — Apegeo e a
Associação de Geógrafos Brasileiros — Seção Campinas se preparavam para lançar a
primeira circular do 7º Encontro Regional de Ensino de Geografia, cujo tema proposto era
Geografia, Escola e Tecnologias. Apesar de mesmo naquele momento a pertinência desta
temática já estar posta, não fazíamos ideia do quão necessário e urgente seria debatê-la,
como se comprovou ao longo da pandemia de Covid-19.
Em razão de tudo o que parecia estar por vir em 2020, decidimos cancelar o evento. Hoje,
quinze meses depois, convidamos toda a comunidade geográfica para pensar conosco
sobre os discursos em torno das tecnologias, que têm guiado nossos fazeres como
professores/as e pesquisadores/as do ensino de geografia e, para além dos sentidos já
estabelecidos, imaginar os encontros que ainda podemos produzir com a geografia e as
tecnologias nas salas de aula.
Para somar a este evento também realizaremos a 3ª edição do Workshop de Cartografia e
Novos Letramentos, que busca investigar as cartografias que têm emergido no contato com
diferentes áreas do conhecimento, linguagens e tecnologias.
Sendo assim, é com imensa satisfação que lançamos a chamada para o 7º EREG, a ser
realizado nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2021 no formato online, sob o título de
Geografia, Escola e Tecnologias: discursos atuais e encontros possíveis.
Campinas, 8 de junho de 2021.
Comissão Organizadora
Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia
Associação dos Geógrafos Brasileiros — Seção Campinas

apegeo.com.br/encontro2021

PROGRAMAÇÃO
16/9/2021
quinta

17/9/2021
sexta

9:00 —
12:00

18/9/2021
sábado

Grupos de trabalho
Palestra

Conferência de encerramento

Cartografias criativas

Cartografias porosas:
modos de percebermapear / aprender- ensinar
(com) o mundo

Profª Drª Juliana de Oliveira
Rocha Franco — UEMG

Profª Drª Thiara Vichiato Breda —
Unifesspa

14:00
—
16:00

Conferência de abertura

Mesa-redonda

Tecnologias e novas
espacialidades do/no
Ensino de Geografia
19:00
—
21:30

Profª Drª Raquel Goulart
Barreto — UERJ

Profª Drª Ana Maria de
Oliveira Pereira — UFFS, Profª
Drª Élida Pasini Tonetto —
UFRGS e Prof. Iago Vernek
Fernandes — EMEF Profª Lilian
Maso e Rede Emancipa

INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas de 1/7 a 10/9/2021, pela plataforma Even3.
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PREÇOS
Categoria
Ouvintes (sem apresentação de trabalho)
Estudantes de graduação
Associados à AGB Professores da Educação Básica
saiba como se
associar Pós-graduandos

Preço
R$ 5
R$ 15
R$ 25

Professores Universitários

R$ 40

Ouvintes (sem apresentação de trabalho)

R$ 10

Estudantes de graduação
Não associados Professores da Educação Básica

R$ 30

Pós-graduandos

R$ 50

Professores Universitários

R$ 80

GRUPOS DE TRABALHO
As apresentações acontecerão em seis grupos de trabalho simultâneos, que se reunirão por
meio virtual nas manhãs dos dias 17 e 18 de setembro de 2021:
●

Questões teórico-metodológicas do ensino de geografia

●

Saberes docentes e formação de professores de geografia

●

Multiculturalidade, diferenças e identidades no ensino de geografia

●

Políticas e práticas curriculares no ensino de geografia

●

Tecnologias e múltiplas linguagens no ensino de geografia

●

Recursos didáticos e metodologias de ensino de geografia
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DIRETRIZES PARA AUTORES
Submissão e apresentação de práticas educativas e de pesquisas acadêmicas
Os autores poderão submeter apenas um único trabalho, seja como autor principal ou como
coautor, em uma das duas modalidades aceitas no evento: práticas educativas e pesquisas
acadêmicas.
As submissões serão feitas pelo e-mail ereg_campinas@apegeo.com.br, em formato Word
(.docx), seguindo as instruções e o template disponíveis na página do evento.
O trabalho poderá ter 1 (um) autor principal e mais 3 (três) coautores, totalizando 4 (quatro)
autores, no máximo.
As práticas educativas são experiências realizadas na Educação Básica ou no Ensino
Superior. Descrevem e refletem sobre a atividade realizada, fundamentando-se em
referencial teórico e nos resultados obtidos. O texto completo deverá conter no mínimo 7
páginas e no máximo 10 páginas, já incluindo as referências bibliográficas e as figuras.
As pesquisas acadêmicas são investigações (Iniciação Científica, TCC, Monografia,
Especialização, Mestrado e Doutorado) realizadas no campo da Educação ou do Ensino de
Geografia. Evidenciam uma reflexão teórico-metodológica acerca da pesquisa desenvolvida
e análise parcial ou completa dos resultados obtidos. O texto deve conter no mínimo 7
páginas e no máximo 10 páginas, já incluindo as referências bibliográficas e as figuras.
Tanto as práticas educativas quanto as pesquisas acadêmicas aprovadas serão
apresentadas exclusivamente na modalidade oral, por meio virtual.

PUBLICAÇÃO DOS ANAIS
Só serão publicados os trabalhos que tiverem as inscrições pagas no evento, tanto do autor
principal quanto dos coautores. Os participantes cujos trabalhos inscritos e aprovados que
não forem apresentados não terão o estorno do pagamento da inscrição.
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CRONOGRAMA
Período de submissão 14/6 a 1/8/2021
Período de avaliação 2/8 a 31/8/2021
Divulgação dos trabalhos aprovados 1/9/2021
Período de correção 1/9 a 30/9/2021
Apresentação dos trabalhos 17 e 18/9/2021

CONTATO
ereg_campinas@apegeo.com.br

COMISSÃO ORGANIZADORA
Coordenação Geral
Profª Drª Tânia Seneme do Canto
Prof. Dr. Rafael Straforini
Gustavo Teramatsu
Comissão Organizadora
Anniele Freitas
Danilo dos Santos Depieri da Rocha
Francisco Fernandes Ladeira
Gabriela Klering Dias
Geane Cleisa Nogueira da Silva
Igor Cauê Vieira de Oliveira Pinto
João Luiz Cuani Junior
Larissa Uceli
Laura Butti do Valle
Lucas Mariano da Silva Moreira Romero Rios
Luciano Martins da Rosa
Mariana Lima Loterio
Mariana Sartorato Marques
Pedro Henrique de Souza Rafael
Raquel Almeida Mendes
Renan Pessina Gonçalves de Lima
Thiago Manhães Cabral
Wander Guilherme Rocha Carvalho
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