XXXVI Encontro Estadual de Geografia – EEG

PRIMEIRA CIRCULAR

Motivados pela constante necessidade de debate acerca das questões que envolvem a Geografia e a
Educação, sobretudo na conjuntura política atual, as geógrafas e os geógrafos da AGB – Seção Local Porto
Alegre anunciam a 36ª edição do Encontro Estadual de Geografia (EEG), que ocorrerá em Tramandaí, no
Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), entre os dias 30 de abril e 03
de maio de 2020.
A Geografia, seja na cidade, no campo, no centro ou na periferia, sempre teve papel importante na
ciência, na sociedade e na relação com o mundo. As contribuições deste campo de conhecimento, situadas
no tempo e no espaço, tornam evidente também a relevância da atuação da Associação dos Geógrafos
Brasileiros, entidade histórica e com grande legado na formação de geógrafas/os e educadoras/es.
Queremos que este encontro, a partir dos (re)encontros, busque confluir as diversas ‘gentes’ da
Geografia gaúcha, para debater as ideias, ações, reflexões, projetos, experiências e vivências que marcam as
paisagens, territórios e lugares, seja nas escolas, nas universidades, nos espaços de trabalho ou lazer, nas
vilas ou nas “praias”.
Até breve, no Litoral Norte do RS.
Associação dos Geógrafos Brasileiros
Seção Local Porto Alegre

PROGRAMAÇÃO:

QUINTA-FEIRA (30/04)

MANHÃ

SEXTA-FEIRA (01/05)

SÁBADO (02/05)

DOMINGO (03/05)

08:30 às 18:30 –
Credenciamento

08:30 às 12:00 –
Oficinas e Minicursos

10:00 às 12:00 – Mesaredonda 3

08:30 às
18:30 –
Credencia
mento

TARDE

13:30 às
13:30 às 17:30 – Espaços
17:30 –
de Diálogos e Práticas
Trabalhos
(EDP’s)
de campo

13:30 às 14:30 – Revisão
do Estatuto da AGB-PoA

14:30 – Plenária Final

NOITE

19:00 às 21:00 –
Tertúlia: ‘Cosmovisão e
Ambiente’
(Diálogos sobre temas
geográficos e filosóficos
em espaços não
acadêmicos)

18:30 – Abertura oficial

18:30 – Homenagens

19:30 – Atividade
Cultural

20:00 às 21:30 – Mesaredonda 2

20:00 às 21:30 – Mesaredonda 1

22:30 –
Confraternização

MINICURSOS E OFICINAS:
Os minicursos e as oficinas são espaços onde são oferecidas atividades de caráter prático e teórico,
que proporcionam novos conhecimentos e vivências, a partir do compartilhamento de experiências de
indivíduos e grupos. Os/as associados/as da AGB – Porto Alegre poderão apresentar propostas de oficinas
ou minicursos para serem desenvolvidas no EEG 2020, desde que enviem até o dia 10 de janeiro de 2020,
conforme instruções abaixo.
Interessados devem encaminhar a proposta para o email: 36eeg2020@gmail.com, impreterivelmente
até o dia 10 de janeiro de 2020. A resposta aos/às proponentes será enviada até o dia 18 de janeiro,
juntamente com a Segunda Circular do evento. As propostas de minicursos e oficinas deverão conter:







Título;
Ministrantes;
Súmula (máximo 5 linhas);
Materiais ou recursos necessários para a oficina ou mini-curso;
Espaço físico necessário;
Número máximo de participantes.

