
 

 

 

 

 

 

 

2ª CIRCULAR DO 6º ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE 
GEOGRAFIA 

 

O sistema educacional brasileiro vem passando por muitos desafios como consequência 
das políticas públicas e educacionais implementadas nos últimos anos. A Emenda 
Constitucional 95/2016 limita os gastos públicos por vinte anos, colocando em risco o já 
baixo investimento em Educação. A Lei 13.415/2017 institui as escolas de ensino médio em 
tempo integral. O PIBID é arbitrariamente substituído pela Residência Pedagógica. A 
Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e Ensino Fundamental é 
finalmente homologada. Os sistemas apostilados de educação são adotados em muitos 
municípios, limitando significativamente a autonomia didático-pedagógica dos 
professores e da unidade escolar. Não bastando, assistimos à discussão de projetos de leis 
municipais e estaduais fundamentadas no movimento Escola Sem Partido, tentativa de 
restrição da autonomia docente e de instituição de um novo significado para a escola e o 
conhecimento escolar, reduzindo-os a um discurso único, a partir da negação da 
identidade de gênero, do livre debate político e da escola como espaço laico. 

O Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia (APEGEO) e a Associação de 
Geógrafos Brasileiros – Seção Campinas convidam a comunidade geográfica a participar 
do 6° Encontro Regional de Ensino de Geografia: Ensinar Geografia com a Diferença e 
com a Política, cujo objetivo maior é debater e refletir sobre essas políticas, valorizando as 
práticas discursivas docentes, a pluralidade de ideias e as pesquisas acadêmico-escolares 
como ações potentes de resistência. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Horários 19/10/2018 
sexta-feira 

20/10/2018 
sábado 

21/10/2018 
domingo 

8:30 – 11:00 

 

Apresentação de trabalhos 

Mesa redonda 
 

Ensinar Geografia com a diferença e com a 
política 

 
Prof. Dr. Ivaldo Gonçalves de Lima 

(Departamento de Geografia – UFF/Niteroi) 
Profª Drª Ivaine Maria Tonini 

(Faculdade de Educação - UFRGS) 
Prof. Dr. Evaldo Piolli 

(Faculdade de Educação - Unicamp) 
Profª Lívia Maria Tonelli 

(Escola Estadual José Maria Matosinho – 
Campinas) 

11:00 
às 

12:30 

Palestra 
 

Escola Sem Partido e seu movimento 
de resistência em Campinas 

 
Msc. Vereadora Mariana Conti  

 

Assembleia Final 

14:00 – 17:00 

 
Oficinas pedagógicas 

Apresentação de trabalhos 

 

17:00 – 
18:30 

Palestra 
 

Ensinar e politizar com as mídias: 
Observatório de Mídia 

 
Prof. Msc. André Pasti  

(Colégio Técnico de Campinas) 
 

19:00 – 22:30 

Credenciamento 
 

Conferência de Abertura 
 

Profª Drª Maria Zélia Borba Rocha 
(Faculdade de Educação - UnB) 

Livre 



 

 
 
 
 
 
 
 
DATAS IMPORTANTES 
 
Início das Inscrições: 02/05/2018 
Submissão de trabalhos: 02/05/2018 a 20/06/2018 
Avaliação dos trabalhos: 20/06/2018 a 06/08/2018 
Divulgação dos trabalhos aprovados: 08/08/2018 
Período de correção dos trabalhos aprovados: 13 a 31/08/2018 
 

PREÇOS DAS INSCRIÇÕES 
 

Categorias e prazos 
02/05/2018 

a 
10/08/2018 

11/08/2018 
a 

10/10/2018 

11/10/2018 
a 

21/10/2018 

 
 

Associados à 
AGB 

Estudantes de graduação R$50,00 R$70,00 R$90,00 

Professores da Educação Básica e 
estudantes da pós-graduação R$65,00 R$85,00 R$105,00 

Professores Universitários R$130,00 R$150,00 R$170,00 

Não associados à AGB R$150,00 R$170,00 R$190,00 

 

Aproveite para se associar à AGB: agbcampinas.com.br/site/associe-se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
DIRETRIZES PARA OS AUTORES 
 
Submissão e apresentação de práticas educativas e de pesquisas acadêmicas 
Os autores poderão submeter apenas um único trabalho, seja como autor principal ou coautor, em uma 
das duas modalidades aceitas no evento: práticas educativas e pesquisas acadêmicas. O trabalho poderá 
ter 1 (um) autor principal e mais 3 (três) coautores, totalizando 4 (autores) no máximo. 
 
As práticas educativas são experiências realizadas na Educação Básica ou Ensino Superior. O autor deverá 
produzir uma descrição e, fundamentalmente, uma reflexão sobre a atividade realizada, à luz de 
fundamentação teórica e dos resultados obtidos. Os autores deverão submeter o texto completo 
contendo de 5 a 12 páginas, já incluindo as referências bibliográficas e as figuras. 
 
As pesquisas acadêmicas devem apresentar resultados de pesquisas acadêmicas (Iniciação Científica, 
TCC, Monografia, Especialização, Mestrado e Doutorado). Os autores deverão submeter o texto completo, 
contendo de 8 a 12 páginas, já incluindo as referências bibliográficas e as figuras. 
 
Tanto as práticas educativas quanto as pesquisas acadêmicas aprovadas serão apresentadas 
exclusivamente na modalidade oral. 
 

Publicação dos anais 
Só serão publicados os trabalhos que tiverem as inscrições pagas no evento, tanto do autor principal 
quanto dos coautores. Trabalhos inscritos e aprovados que não forem apresentados não terão o estorno 
do pagamento da inscrição. 
 

ORGANIZAÇÃO 

 

  

 
Ateliê de Pesquisas e Práticas no Ensino de Geografia  

Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Campinas 
 


