
REALIZAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS –

CCHL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

GEOGRAFIA – PPGGEO
COORDENAÇÃO DE GEOGRAFIA - CCGEO

CENTRO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - CAGEO

CAGEO - UFPI

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

13 de dezembro de 2018

INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS:

- Período de envio: 05/12 a 11/12/2018

 -  E-mail  para  envio  do  resumo  simples
(150  a  250  palavras)  por  estudantes  do
curso de Geografia da UFPI 

 coordgradgeografia@ufpi.edu.br

- Limite  de  04  autores/coautores  por
trabalho  e  de  até  02  trabalhos  por
autor/coautor.

LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Auditório  Noé  Mendes,  no  Hall  e  em
salas  de  aula  do  Centro  de  Ciências
Humanas  e  Letras  da  Universidade
Federal do Piauí – UFPI, Teresina – Piauí.

HORÁRIO:

08:00 às 19:00 horas

PÚBLICO-ALVO:

Interno: discentes e docentes do Curso
de Licenciatura em Geografia – UFPI  e
áreas afins.

Externo: Comunidade de estudantes e
professores  de  outras  instituições
(participação somente como ouvintes).

2018.2



I SEMINÁRIO DE  ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA

EM GEOGRAFIA DA UFPI

O EVENTO

As  pesquisas  científicas,  as
atividades  curriculares  de  extensão  e
os  trabalhos  de  campo  realizados
pelos  docentes  e  discentes  do  curso
de  Geografia  CCHL/UFPI,  no  período
letivo  2018.2  constituem  relevantes
estudos  para  o  desenvolvimento  do
ensino, pesquisa e extensão no âmbito
da  Universidade  Federal  do  Piauí,
especificamente  no  Curso  de
Licenciatura em Geografia. 

Em se tratando da realização de
trabalhos  de  conclusão  de  curso,
requisito obrigatório para conclusão do
curso  de  Licenciatura  em  Geografia,
faz-se  necessário  uma  ampla
divulgação  da  pesquisa  geográfica
para  a  comunidade  acadêmica  dos
diversos  trabalhos  científicos
produzidos pelos discentes com temas
inerentes  as  temáticas  da  Geografia
Física,  Geografia  Humana  e  o  Ensino
de Geografia. 

Nesse sentido,  tendo em vista a
realização de trabalhos de campo em

várias  áreas  dos  Estados  do  Piauí,
Ceará  e  Maranhão  que  contribuíram
imensamente para o desenvolvimento
da  pesquisa  e  as  atividades
curriculares de extensão em que foram
desenvolvidas ações que integraram a
escola  a  Universidade,  o  Curso  de
Licenciatura  em  Geografia  da  UFPI
realiza o I Seminário de Ensino, Pesquisa
e  Extensão,  para  contemplar  os
objetivos  acima  especificados,  bem
como  para  divulgar  o  conhecimento
geográfico  a  partir  da  apresentação
dos  trabalhos de conclusão de curso
concluídos,  relatos  dos  trabalhos  de
campo  e  das  atividades  curriculares
de  extensão,  os  quais  serão
apresentados no referido evento.  

Dessa forma, a coordenação do
curso  de  Geografia  CCHL/UFPI
considera  que  a  realização  do
seminário  possui  grande  importância
para  a  comunidade  acadêmica  da
ciência  geográfica,  especialmente
quanto  a  socialização  dos  temas
estudados.  

O  referido  evento  é  específico
para  apresentação  de  trabalhos
produzidos  por  alunos  do  curso  de
Licenciatura em Geografia CCHL/UFPI.

PROGRAMAÇÃO

08:30: Abertura do evento

09:00 às 12:00: Mesa redonda sobre o
tema  “O  ensino,  a  pesquisa  e  a
extensão no Curso de Licenciatura em
Geografia da UFPI”
Palestrantes:
Prof.  Dr.  Emanuel  Lindemberg  Silva
Albuquerque - UFPI
Prof Me. Igor de Araújo Pinheiro -UFPI
Prof Me. Josivane José de Alencar – IFPI
Local: Auditório Noé Mendes/CCHL

12:00 às 14:00:  Intervalo para almoço

14:00 às 15:30: Exposição dos Trabalhos
de Conclusão de Curso II, dos trabalhos
de campo e das atividades curriculares
de  extensão  -  modalidade  banner:
Apresentações e avaliações
Local: Hall do CCHL

15:30 às 18:00: Comunicação oral dos
projetos  dos  Trabalhos  de  Conclusão
de Curso I
Local: salas 333, 341, 344 e 338

18:00 às 19:00: Premiação dos melhores
trabalhos e encerramento

Organização:
Coordenação do Curso de Geografia

Profa. Dra. Bartira Araújo da Silva Viana
Prof. Me. Wesley Pinto Carneiro

Centro Acadêmico de Geografia


