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VIII Encontro Nacional de Ensino de Geografia

Fala Professor
(Qual) é o fim do Ensino de Geografia?
9 a 12 de outubro de 2015
- Catalão/GO Quarta Circular

I) Alojamento
As inscrições para alojamento já se encontram abertas na página do evento:
< http://www.falaprofessor2015.agb.org.br/>
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

II) Trabalhos de campo
As inscrições para trabalhos de campo já se encontram abertas na página do
evento: < http://www.falaprofessor2015.agb.org.br/>
 Dinâmica urbana e os impactos sócios ambientais: uma leitura da
diversidade espacial da cidade de Catalão/GO. (Coordenador: Laurindo Elias
Pedrosa)
 Questão urbana: plano diretor, especulação imobiliária e programa “Minha
Casa, Minha Vida” (Coordenadores: Valdivino Borges de Lima, Magda
Valéria da Silva e Paulo César P. Matos.)
 Congadas em Catalão: aspectos culturais, religiosos, e comerciais.
(Coordenadoras: Marli José Tavares e Carmem Lúcia Costa)
 Práticas agroecológicas urbanas (Coordenadores: Daniel Alves, Jairison da
Paixão e Costa e Diego Ribeiro Guimarães)
 Parque Industrial de Catalão (Coordenadores: Ronaldo da Silva, Valdivino
Borges de Lima, Edson Benedito Santana e Alex Tristão de Santana)
III) Grupos de Trabalho (GTs)
A COMISSÃO DE GRUPOS DE TRABALHO DO VIII ENCONTRO NACIONAL DE
ENSINO DE GEOGRAFIA - FALA PROFESSOR, conforme deliberação da 123ª
Reunião de Gestão Coletiva (RGC) – São Luiz/MA, convoca às Seções Locais (SLs)
da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) a enviarem propostas para
construírem os espaços de Grupos de Trabalho (GT) no VIII Encontro Nacional de
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Ensino de Geografia - Fala Professor. Os GTs na AGB pretendem agregar geógrafas
e geógrafos (estudantes, professores e professoras), sendo aberto também para
outros interessados/as. Seu objetivo principal é repensar ações e intervenções na
sociedade, visando fortalecer o trabalho permanente e atuação política das SLs,
debates e as atitudes demandadas pela sociedade, incentivando e promovendo a
manifestação coletiva, que expressa os entendimentos e encaminhamentos sobre
as grandes questões da sociedade. As propostas enviadas para o espaço de
“Grupos de Trabalho” para o VIII Encontro Nacional de Ensino de Geografia - Fala
Professor, devem ser resultados do acúmulo de discussões, ações e intervenções,
em cada SL, seja em caráter local e/ou regional e/ou nacional. Cabe ressaltar que
indicamos à reflexão das seções locais, conforme pautado em diferentes espaços
representativos da entidade e, ainda por conta do teor do encontro, que as
propostas incorporem interfaces com a temática deste – “(Qual) é o fim do Ensino
de Geografia?”. Os espaços de GTs serão formados por quantos membros queiram
participar da temática afim, considerando o nível de envolvimento de cada
associado com o compromisso das mudanças do espaço social, de forma que os
debates, questões e propostas construídas neste, convirjam ao espaço de “Dialogo
de GT’s” – momento privilegiado de encontro e reflexão entre estes. Desta forma,
convocamos as SLs para que enviem as devidas propostas, com suas respectivas
ementas (breve relato da atividade à ser desenvolvida) indicação de coordenadores
e/ou coordenadoras dos espaços, que deverão ser associados da AGB. As
inscrições deverão ser realizadas pelas SLs, de acordo com suas demandas, desde
que aprovados em suas respectivas assembleias. Prazo para envio: 20 de setembro
de 2015, através do email: gtfalaprofessor@gmail.com.
As propostas de GTs do VIII Fala Professor serão divulgadas pela Comissão na
lista Interseções.
IV) Minicursos e Oficinas
Foram recebidas e aprovadas propostas de minicursos/oficinas e as inscrições
estarão abertas na página do evento em breve.
Atenciosamente,
Diretoria Executiva Nacional – 2014/2016
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