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– Catalão/GO –
http://falaprofessor2015.agb.org.br/
TERCEIRA CIRCULAR
Na 122ª RGC, realizada entre os dias 05 e 07 de junho, na sede do evento, Catalão/GO, o
processo de construção do VIII Fala Professor prosseguiu e foram definidos os calendários para
cada uma das atividades e deliberados os valores para o alojamento. Paralelamente, ratificaramse as comissões do encontro que ocorrerá entre os dias 09 e 12 de outubro de 2015, no Campus
da Regional de Catalão da Universidade Federal de Goiás (UFG), Avenida Dr. Lamartine Pinto de
Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão/GO.
a) DIÁLOGO DE ABERTURA: Este espaço contará com dois debatedores/as e um
provocador/mediador que discorrerão sobre o tema proposto para o VIII Fala Professor,
“(Qual) é o fim do Ensino de Geografia?” abordando também temas relacionados à
educação brasileira. O Diálogo de Abertura contará com a participação do público presente
por meio de questionamentos que serão levantados e que se somarão às contribuições da
mesa. Provocador: Eduardo Maia (AGB-Niterói) e convidados: Professora Dra Lana Sousa
Cavalcanti (UFG) e Professor/a de Geografia da Educação Básica de Catalão – GO.
b) RELATOS DE EXPERIÊNCIAS (REs): Durante o encontro este espaço está destinado
para o relato de práticas pedagógicas realizadas por docentes de forma individual ou em
grupo, estimulando o compartilhamento de experiências vivenciadas em salas de aula ou
em outros espaços educativos. Os REs podem ser enviados pelos participantes do VIII
Fala Professor em forma de texto e sua inscrição deve ser realizada a partir dos eixos
temáticos e sub-eixos estabelecidos para este encontro. Esta inscrição gerará um aceite
automático para o participante. Para ampliar a possibilidade de socialização dessas
informações, os REs enviados serão publicados na forma de Anais.
NORMAS PARA ENVIO: Configuração de páginas: deve-se utilizar tamanho A4 (210x297
mm), com margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita iguais a 2 cm. (doc); Fonte
e espaçamento: a fonte utilizada deve ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
simples entre linhas e 6 (seis) pontos entre parágrafos. Apenas nas referências (caso haja),
utilizar fonte tamanho 10; Formatação de tabelas, figuras e quadros, bem como para citações
e referências: seguir normas mais recentes para apresentação de trabalhos científicos; Título
centralizado em negrito, com fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze).
CALENDÁRIO: Inscrição e envio (opcional) de REs até 01/09/2015.
c) TRABALHOS DE CAMPO: Prática teórico-metodológica de relevante significado para a
ciência geográfica que permite o diálogo estreito entre a teoria e a vivência prática de
questões socioambientais. Os Trabalhos de Campo terão significativo destaque no evento
com diferentes propostas que em breve serão apresentadas.
CALENDÁRIO: Inscrição para participação em trabalhos de campo a partir de 27/07/2015
d) GRUPOS DE TRABALHO (GTs): A AGB ao longo dos últimos anos tem fortalecido a
experiência de organização em torno dos Grupos de Trabalho que se constituem em uma
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metodologia de trabalho coletivo, com características diversificadas conforme a autonomia de
cada Seção Local e que mantém linhas gerais comuns relacionadas à indissociabilidade entre
a teoria e a prática, com atividades de debate teórico e intervenção efetiva na sociedade em
que está inserida. Nacionalmente esta prática é estruturada por meio das Articulações
Nacionais: urbana, agrária, ambiente, educação, assuntos profissionais e questão indígena.
Para o VIII Fala Professor foram definidos que os GTs deverão propor atividades que tragam a
centralidade de suas ações articuladas as dimensões do ensino e educação.
CALENDÁRIO: Divulgação das ementas dos GTs até 17/07/2015
e) MINICURSOS E OFICINAS: Os minicursos e oficinas constituem-se em atividades de
apresentação de experiências pedagógicas e/ou exposições teóricas de forma individual
e/ou por grupos e que exigem um maior tempo para a exposição. Ocorrerá para atender os
participantes do evento que fizerem opção por não participar dos Trabalhos de Campo.
CALENDÁRIO: Inscrição de propostas de oficinas/minicursos de 20/06 a 31/07/2015.

f) ALOJAMENTO: CALENDÁRIO: Inscrição para alojamento, a partir de 01/08/2015
VALORES
Participante inscrito no Fala Professor

R$ 15,00

Participante não inscrito no Fala Professor

Associado à AGB: R$ 30,00
Não Associado à AGB: R$ 60,00

g) COMISSÕES DO FALA PROFESSOR
Trabalho de Campo
Científica

Financeira
GTs
REs
Comunicação, Divulgação e
Ouvidoria
Oficinas/Minicursos
Infraestrutura
Alojamento
Monitoria

Catalão e Ituiutaba
Cuiabá - será enviado um Comunicado
para as Seções Locais indicarem nomes
para compor esta Comissão.
DEN, Catalão
Rio de Janeiro, Niterói, Viçosa e São Luís

Atividades Culturais

Juiz de Fora, Porto Alegre e Campinas
Catalão, Vitória, Campinas, São Luís e
Ituiutaba
Catalão
Catalão e Belo Horizonte
Vitória e Catalão
Pró-Rio Claro, Cuiabá, Belo Horizonte e
Porto Alegre
Catalão, Porto Alegre e Dourados

Ato público/Desagravo

Catalão e Pró-Rio Claro

Mais uma vez convidamos a comunidade agebeana a se inserir, através de suas Seções
Locais, no processo de construção do VIII Fala Professor.

Atenciosamente,
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