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I WORKSHOP DE GEOMORFOLOGIA E GEOCONSERVAÇÃO  

Geomorfologia, Geoconservação e desafios ambientais no Brasil 

 

1º CIRCULAR 
 

Apresentação 

 

A Universidade Federal do Piauí, através do Programa de pós-Graduação em Geografia 

(PPGGEO/UFPI), convida a comunidade acadêmica a participar do I Workshop de 

Geomorfologia e Geoconservação, que ocorrerá no período de 22 a 23 de outubro de 2017 

na cidade de Teresina-Piauí, sob Coordenação Geral da Profa. Dra. Iracilde Maria de Moura 

Fé Lima. 

O evento é uma promoção do Grupo de Pesquisa Geomorfologia, Analise Ambiental e 

Educação (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/64855468861168110), como forma de 

oportunizar o encontro de professores/pesquisadores de comunidades acadêmico-científicas 

e de estudantes de nível de graduação e pós-graduação interessados nos estudos 

Geomorfológicos e de Geoconservação e suas discussões na pesquisa e no ensino de 

Geografia.  

A programação envolverá também atividades teóricas e práticas voltadas 

exclusivamente para alunos e professores do PPGGEO/UFPI e de outros programas de Pós-

Graduação, envolvendo docentes/pesquisadores de outros programas de Pós-Graduação em 

Geografia. 

A temática central Geomorfologia, Geoconservação e desafios ambientais no Brasil 

objetiva levantar discussões e apresentar resultados acerca do desenvolvimento técnico-

científico e metodológico que envolvem estudos Geomorfológicos e Geoconservação, 

Geodiversidade e Geoturismo, como forma de contribuir para o desenvolvimento 

educacional do Piauí e do Brasil.  

Sejam bem-vindos! 

Profa. Dra.  Iracilde Maria de Moura Fé Lima 

Coordenadora Geral 

 

 

PROMOÇÃO: Grupo de Pesquisa Geomorfologia, Analise Ambiental e Educação 

(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/64855468861168110). 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/64855468861168110
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/64855468861168110
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1 OBJETIVOS 

Geral 

Promover intercâmbio entre professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da UFPI e de outras Instituições de Ensino Superior brasileiras, para discussão de 

temas da Geomorfologia e Geoconservação, fortalecendo o aprendizado científico no âmbito 

da Geografia e áreas afins. 

Específicos 

1) Estabelecer contatos entre participantes e professores pesquisadores palestrantes, 

buscando contribuir para o aprimoramento da formação nos níveis de graduação e pós-

graduação stricto sensu; 

2) Oportunizar aos alunos do curso de pós-graduação do PPGGEO participar de discussões 

teóricas e práticas sobre os conhecimentos geomorfológicos na análise sistêmica do 

ambiente; 

3) Contribuir para a ampliação do conhecimento Geomorfológico e da Geoconservação, 

evidenciando suas aplicações no ensino, planejamento e gestão ambiental; 

4) Produzir material científico a ser divulgado nos Anais do Evento e na Revista 

EQUADOR/PPGGEO/UFPI. 

 

2 EIXOS TEMÁTICOS 

1 Geomorfologia e Ensino  

2 Geomorfologia Costeira 

3 Geomorfologia Continental  

4 Geomorfologia Urbana 

5 Geotecnologias e abordagens em Geomorfologia 

6 Paisagem, Geodiversidade e Patrimônio Geomorfológico 

7 Geoconservação, Geoturismo e desenvolvimento local 

8 Geomorfologia e Planejamento Ambiental 

 

3 INSCRIÇÕES LIMITADAS 

a) Modalidade: INSCRIÇÕES GRATUITAS 

b) Prazos: 

 Com envio de trabalhos até 30 de agosto de 2017. 

 Sem envio de trabalhos a partir de 31 de agosto de 2017.  

 Aceitação de inscrições até atingir o número máximo de 250 congressistas. 
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4 ENVIO DE TRABALHOS - MODALIDADES 

a) FORMATAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO:  Professores e/ou Pesquisadores e 

Alunos de pós-graduação estrito sensu.  

Título: deve conter a ideia precisa do conteúdo, formatado em negrito, maiúsculo, 

centralizado; espaçamento simples (0 pt antes e 12pts e depois); fonte: Times new Roman, 

tamanho 14. 

Autores/co-autores: constar os nomes completos sempre na sua ordem de autoria, negrito, 

inicial maiúscula, alinhado à direita, número máximo de quatro pessoas;  fonte: Times New 

Roman; tamanho: 12; espaçamento simples (0 antes e 6 pt depois). Após os autores/co-

autores, escrever as instituições, seguidos de e-mail correspondente, registrando a condição 

profissional ou de estudante. O inscrito poderá participar de até 03 (três) trabalhos, sendo  

dois como autor principal. No caso dos pós-graduandos de mestrado ou doutorado sugere-se 

a co-autoria do seu orientador.  

Indicar o Eixo Temático. Fonte: Times New Roman, tamanho: 11. 

O resumo (abstract): deverá conter até 150 (cento e cinquenta palavras); fonte: Times new 

Roman, tamanho: 11, justificado, espaçamento (6 pts antes e depois) e espaçamento entre 

linhas simples. 

Palavras-chave (key words): de 3 a 5 palavras. Fonte: Times New Roman, tamanho: 11, 

justificado, espaçamento (6 pts antes e depois). Devem ser escritas com inicial maiúscula e 

separadas por pontos, devendo terminar com um ponto final. 

Texto completo: O texto deve ter um máximo de 12 páginas e um mínimo de 10 páginas; 

fonte Times New Roman, tamanho: 12, justificado, espaçamento 1,5 (entre linhas) e recuo 

do parágrafo de 1,0 cm. Inserir ilustrações (fotografias, gráficos, mapas, quadros, tabelas, 

etc.), centralizadas no texto, quando necessário até um número de sete. Estas devem ser 

numeradas sequencialmente, com algarismos arábicos, o título na parte superior, 

centralizado, legenda e fonte abaixo da ilustração ou tabela, centralizada.  

b) FORMATAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO:  Alunos de graduação. 

Título: deve conter a ideia precisa do conteúdo, formatado em negrito, maiúsculo, 

centralizado; espaçamento simples (0 pt antes e 12pts e depois); fonte: Times new Roman, 

tamanho: 14. 

Autores/co-autores: constar os nomes completos sempre na sua ordem de autoria, negrito, 

inicial maiúscula, alinhado à direita; fonte: Times new Roman, tamanho: 12; espaçamento 

simples (0 antes e 6 pt depois). Após os autores/co-autores, escrever as instituições, seguidos 

de e-mail correspondente, registrando a condição de professor ou de estudante graduando e,  
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neste caso, do professor orientador. Será aceito um número máximo de 03 trabalhos por autor, 

sendo um trabalho na condição de primeiro autor, todos em parceria com um professor 

orientador.  Na condição de orientador de graduação um professor poderá submeter até dois 

resumos expandidos. 

O resumo (abstract): deverá conter até 150 (cento e cinquenta palavras); fonte: Times new 

Roman, tamanho: 11, justificado, espaçamento (6 pts antes e depois) e espaçamento entre 

linhas simples. 

Palavras-chave (key words): de 3 a 5 palavras. Fonte: Times New Roman, tamanho: 11, 

justificado, espaçamento (6 pts antes e depois). Devem ser escritas com inicial maiúscula e 

separadas por pontos, devendo terminar com um ponto final. 

Texto: Todo o texto deve ter 06 páginas; fonte: Times new Roman, tamanho: 11, justificado, 

espaçamento 1,5 (entre linhas) e recuo do parágrafo de 1,0 cm. Inserir ilustrações no texto 

(fotografias, gráficos, mapas) ou tabelas e quadros, quando necessário até um número de 

duas. Estas devem ser numeradas sequencialmente, com algarismos arábicos, o título na parte 

superior, legendas e fonte abaixo da ilustração. 

5 MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO - Todos os trabalhos submetidos e aprovados 

serão apresentados em forma de BANNER. 

PÔSTER - A apresentação em Pôster seguirá o seguinte roteiro: introdução, objetivos, 

metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências. Os pôsteres devem ter no 

máximo: 1,20m de altura por 0,90m de largura. Os autores ou pelo menos um dos co-autores 

deverá estar presente durante o horário determinado para a exposição do pôster, onde a banca 

examinadora registrará sua a presença e fará a avaliação da pesquisa/apresentação. A nota  

atribuída será somada com a nota do parecerista, visando a escolha dos melhores trabalhos 

para publicação. 

6 NORMAS PARA INSCRIÇÃO E ENVIO: Os participantes do evento podem enviar um 

trabalho como autor e dois como co-autor, ou três como co-autor. Todos os autores/co-

autores do trabalho devem estar inscritos para terem direito ao recebimento do(s) 

certificado(s) de apresentação. O arquivo a ser enviado deve ser em formato word.doc, 

nomeado com o(s) nome(s) do(s) autor(s) e co-autor(es) inscrito(s), abreviando os nomes 

(Ex: I.M.M.F.LIMA; M.V.A.R.MORAES), seguido do eixo temático. 

O Resumo Expandido deverá ser salvo em arquivo Word 97-2003 e enviado em nome 

do autor principal. As Figuras deverão ser salvas em jpg no corpo do texto. 

E-mail para envio e outras informações: workshopgg2017@gmail.com 

 

OBSERVAÇÃO: 

Será realizada uma seleção de trabalhos enviados para serem publicados na Revista Equador.  

mailto:workshopgg2017@gmail.com
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7 COMISSÕES DO EVENTO 

Coordenação Geral  

Profª Drª Iracilde Maria de Moura Fé Lima 

Sub-Coordenação 

Profª Drª Maria Valdirene Araújo Rocha Moraes – UFPI  

Comissão Organizadora 

Profª Drª Iracilde Maria de Moura Fé Lima – UFPI  

Profª Drª Maria Valdirene Araújo Rocha Moraes – UFPI  

Prof. Esp. Almir Bezerra Lima – UFPI 

Mestrando Albert Isaac Gomes Viana - UFPI 

Mestrando Hikaro Kayo de Brito Nunes - UFPI 

 

Comissão Científica 

Prof. Dr. Carlos Sait Pereira de Andrade – UFPI 

Prof. Dr. Antônio Cardoso Façanha – UFPI  

Profª Drª. Iracilde Maria de Moura Fé Lima – UFPI  

Profª. Drª. Bartira Araújo da Silva Viana – UFPI  

Prof. Dr. Marcos Antônio de Castro Marques Teixeira – IFPI 

Profª. Ms. Cleonice Carvalho Silva – UFPI 

Profª Drª Liége de Souza Moura – UESPI 

Prof ª. Drª. Rita de Cássia Pereira Santos Carvalho – UESPI  

 

 

8 IMPORTÂNCIA DO EVENTO NO CENÁRIO CIENTÍFICO OU TECNOLÓGICO 

E INOVAÇÃO/BRASIL 

 

Este evento pretende reunir Professores e alunos dos cursos de Pós-Graduação e de 

Graduação em Geografia e de áreas afins, buscando iniciar um fórum de discussão sobre 

Geomorfologia e Geoconservação, ao debater aspectos teórico-metodológicos e trocar 

experiências acerca de estudos, pesquisas e ensino nessas áreas do conhecimento.  

Em âmbito nacional essas áreas do conhecimento têm demonstrado crescente 

participação no desenvolvimento de projetos acadêmicos e técnicos, contribuindo de forma 

efetiva para o planejamento e a gestão ambiental do território brasileiro. 

 Assim, torna-se importante ampliar a troca de conhecimentos produzidos no campo da 

Geomorfologia e da Geoconservação, integrando o PPGGEO/UFPI à outras Instituições 

brasileiras de Ensino e Pesquisa.  
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I Workshop de Geomorfologia e Geoconservação 

              Geomorfologia, Geoconservação e desafios ambientais no Brasil 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 22 de outubro de 2017 

Horário Atividade Local 

07:00 

18:00 

Trabalho de Campo 

Professores e Alunos do PPGGEO-UFPI e de outras IES 

Prof. Dr. Antônio José Teixeira Guerra - UFRJ 

 

Cidade 

de 

Teresina 

Dia 23 de outubro de 2017 

Horário Atividade Local 

8:00 

8:30 

Credenciamento 

Solenidade de Abertura do Evento 

Reitor Prof. Dr. José Arimatéia Dantas Lopes/ou representação –UFPI 

Reitor Prof. Dr. Paulo Henrique Gomes de Lima/ou representação –IFPI 

Reitor Prof. Dr. Nouga Cardoso Batista/ou representação - UESPI 

Prof. Dr. Carlos Sait Pereira de Andrade – Diretor do CCHL - UFPI 

Prof. Dr. Antônio Cardoso Façanha – Coordenador PPGGEO – UFPI  

Profa. Dra. Bartira Viana - Coordenadora do CGEO - UFPI 

Profa. Dra. Iracilde Maria Moura Fé Lima - Coordenadora do Evento- 

UFPI 

Hall e  

Auditório 
Cine 

Teatro/ 

UFPI  
 

09:00 

09:50 
Conferência de Abertura: Geomorfologia e Ambiente 

Prof. Dr. Marcos José Nogueira de Souza – UECE 

Mediadora: Prof ª Drª Maria Valdirene Araújo Rocha Moraes - UFPI 

Auditório 
Cine 

Teatro/ 

UFPI 

09:50 

10:10 
Intervalo 

- 

10:10 

12:10 
Mesa Redonda 1: Geomorfologia e Ensino 

Profa. Dra. Cláudia Maria Sabóia de Aquino - UFPI 

Profa. Dra. Quésia Duarte da Silva - UEMA 

Profa. Dra. Elisabeth Mary de Carvalho Baptista - UESPI 

Mediador: Prof. Dr. Emanuel Lindemberg Silva Albuquerque – UFPI 

Auditório 
Cine 

Teatro/ 

UFPI 

12:10 

14:00 
Intervalo para almoço 

- 
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Dia 23 de outubro de 2017 

14:00 

15:30 
Apresentação de banners 

Espaço 

Noé 

Mendes/ 

UFPI 

15:40 

16:30 
Palestra 1: Bases Geológicas do Relevo 

Prof. Dr. Érico Rodrigues Gomes – IFPI 

Mediador: Prof. Dr. João Paulo Portela – UFC 

Auditório 

Cine 

Teatro/ 
UFPI 

15:40 

 16:30 

Palestra 2: Geoconservação no Piauí: relações homem versus 

meio ambiente, na perspectiva de convivência harmoniosa 

Prof. Dr. José Sidiney Barros – CPRM/UESPI 

Mediadora: Prof ª Drª Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes - UESPI 

Auditório 
TROPEN/ 

UFPI 

16:40 

18:40 
Mesa Redonda 2: Geoconservação, Geodiversidade e Geoturismo 

Prof ª. Drª. Maria do Carmo Oliveira Jorge – LAGESOLOS/UFRJ 

Prof ª. Drª. Liége de Souza Moura – UESPI 

Prof ª. Drª. Edvânia Gomes de Assis Silva - UFPI 

Mediadora: Mestranda Brenda Rafaele Viana da Silva - UFPI 

Auditório 
Cine 

Teatro/ 

UFPI 

18:40 

  19:40 

Conferência de Encerramento 

A Geomorfologia na recuperação de áreas degradadas 

Prof. Dr. Antônio José Teixeira Guerra - UFRJ 

Mediadora: Prof ª Drª Iracilde Maria de Moura Fé Lima 

Auditório 
Cine 

Teatro/ 

UFPI 

  19:40 

 

 

Lançamento de livros e ClickGEO 

Auditório 
Cine 

Teatro/ 

UFPI 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORGANIZAÇÃO 

   

APOIO / PATROCÍNIO 

 

   


