
 
QUARTA CIRCULAR 

 

 

XI COLÓQUIO DE CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS E 

ESCOLARES:  "Diálogos, trajetórias e perspectivas no ensino e 

na pesquisa em Cartografia Escolar" 

 

De 17 a 20 de novembro de 2020 

Universidade Federal de Pelotas – RS 

 

A Comissão Organizadora do XI COLÓQUIO DE CARTOGRAFIA PARA 

CRIANÇAS E ESCOLARES, vem por meio deste, comunicar aos participantes 

do evento que, em função da pandemia de Covid-19, nossa Universidade decidiu 

manter suspensas as atividades presenciais. Por isso e pela segurança dos 

participantes, decidimos realizar o evento em formato virtual. Essa decisão nos 

levou às seguintes resoluções: 

 

💰 As inscrições agora serão gratuitas! 

📆 A data final de envio de trabalhos é 31 de agosto! 

📚 Os melhores trabalhos por eixo serão publicados como artigos na Revista 

Geographia Meridionalis, em um número especial sobre Cartografia Escolar! 

 

 

Modelos de apresentação de trabalhos 
 

1) Espaços de diálogos - EDs: os participantes não serão obrigados a 
apresentar os trabalhos inscritos, contudo, se assim o desejarem, 
poderão submeter uma versão em vídeo de seus trabalhos. Os vídeos 
deverão ser postados nos canais particulares dos participantes e os links 
compartilháveis remetidos ao e-mail oficial do evento: 
xicoloquiodecartografiaufpel@gmail.com até 31 de outubro. Eles deverão 
apresentar os logos do XI Colóquio de Cartografia para Crianças e 
Escolares e da instituição de origem dos participantes, explicar o trabalho 
em síntese e não ultrapassar 3 minutos de duração. Os vídeos enviados 
serão divulgados nas redes sociais e na página oficial do evento. 
 

EVENTO 

VIRTUAL! 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Geographis
mailto:xicoloquiodecartografiaufpel@gmail.com


 
2) Pôsteres: devem conter a logomarca da instituição de origem e, se 

houver, do órgão de fomento; título idêntico ao do trabalho submetido, 
nomes dos autores e respectivos e-mails. Os pôsteres deverão ser 
enviados em formato imagem (.jpg ou .png), tamanho inferior a 3MB e 
orientação paisagem, ao email oficial do evento: 
xicoloquiodecartografiaufpel@gmail.com até 31 de outubro. Os pôsteres 
serão postados nas redes sociais do evento nas semanas que o 
antecedem. O template para a elaboração do pôster estará disponível no 
site do evento. 

 

 

Para mais informações, consulte o site do evento: https://wp.ufpel.edu.br/ccce/ 

 

NOTA! As plataformas online serão disponibilizadas aos participantes 

posteriormente. 

 

 

 

Pelotas, 12 de agosto de 2020. 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

  

mailto:xicoloquiodecartografiaufpel@gmail.com
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PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA DO XI COLÓQUIO DE CARTOGRAFIA 

PARA CRIANÇAS E ESCOLARES 

Dia/hora 19h 

17/11 
(terça-feira) 

Solenidade de Abertura: 
Profa Dra. Rosangela Lurdes Spironello – DEGEO/PPGeo - UFPel 
 
Homenagem à Profa Lívia de Oliveira 
 
Conferencista:  
Profa. Dra. Sônia Maria Vanzella Castellar - Faculdade de Educação – USP 
 
Mediadora:  
Profa Dra. Lígia Cardoso Carlos – FAE/PPGeo - UFPel 

18/11 
(quarta-feira) 

Mesa Redonda 1 – “Cartografias Sociais em diferentes contextos de 
aprendizagem” 
  
Convidadas:  
Profa. Dra. Marquiana de F. Vilas Boas Gomes – Departamento de 
Geografia da universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 
  
Profa. Dra. Gisele Girardi – Departamento de Geografia da Universidade 
Federal do Espírito Santo - (UFES)  
 
Mediadora:  
Profa Dra. Liz Cristiane Dias - DEGEO/PPGeo- UFPel 

19/11 
(quinta-feira) Mesa Redonda 2 – “Aprendizagens Cartográficas e Formação Docente" 

Convidadas:  
Profa. Dra. Thiara Vichiato Breda - Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará - UNIFESSPA. 
  
Profa. Dra. Dariane Raifur Rossi - Instituto Federal de São Paulo - 
Departamento de Humanidades - IFSP. 
 
Mediadora: Profa Dra. Gabriela Dambrós - DEGEO - UFPel  

20/11 
(sexta-feira) 

Palestra de encerramento:  
Profª. Dra. Paloma Miranda Arredondo 
Departamento de Educación - Universidad de Santiago de Chile 
 
Mediador: Prof. Doutorando César Augusto Ferrari Martinez - DEGEO - 
UFPel 
 
Plenária final 
Coordenação: Comissão organizadora 

 

 


