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I CIRCULAR 
 
O EVENTO 

Trata-se do II Encontro do Grupo de Pesquisa Redes de Poder, Migrações e Dinâmicas Territoriais-
GEPES. O grupo de pesquisa foi criado em 2009 a partir das pesquisas migrações, dinâmicas territoriais 
econômicas e políticas. Vinculados ao mesmo há diversos projetos de pesquisa concluídos e em 
andamento, financiados pelo CNPq, pela Fundação Araucária e pela CAPES que proporcionam 
efetividade na prática da pesquisa. Como resultado da lógica trabalho de pesquisa mais recursos 
financeiros há, desde então, a disseminação dos resultados dos estudos do grupo em periódicos 
nacionais e internacionais, em anais de eventos nacionais e internacionais, capítulos de livros e, na 
publicação do livro intitulado Geografia e Poder: Desafios para a Leitura do Território em 2017. Desta 
forma, no ano de 2016 realizou-se o I Encontro, que adquiriu uma abrangência local e estadual, 
desenvolveu um evento que possibilita a reflexão, a análise e o debate interdisciplinar sobre a 
temática, entre pesquisadores, docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia e 
dos Departamentos de Geografia da UNICENTRO e demais Programas de Pós-graduação em Geografia 
no Paraná e nas áreas de Ciências Sociais e Humanas. Consolidando a unidade temática que até então 
não havíamos conseguido articular. O II Encontro do Grupo de Pesquisa Redes de Poder, Migrações e 
Dinâmicas Territoriais-GEPES tem como objetivo congregar a comunidade técnico-científica para a 
apresentação de trabalhos e debates sobre as pesquisas de migrações, dinâmicas territoriais e políticas 
públicas, como forma de disseminar, agregar e debater temáticas geográficas, sobretudo da Geografia 
Política. Tendo como temática central a Geografia e o Poder, desafios para a Leitura do Território, 
propiciando a análise e discussões críticas contemporâneas que vem sendo desenvolvidas em todo o 
Brasil e no exterior, com objetivos de divulgação, debate e formação de rede de intelectuais que 
trabalham com essa temática nas Instituições de Ensino Superior no Brasil e no exterior, bem como 
outras entidades de estudos e pesquisas, inclusive da sociedade civil organizada. Com isso, o evento 
permitirá buscarmos avançar a partir de críticas e sugestões dos convidados e participantes, tornando 
o evento de relevância científica e acadêmica.  
 
INFORMAÇÕES GERAIS:  
Data de Realização: 1 a 3 de dezembro de 2017.  
Hora: 8h30 às 17h. 
Local: Mini auditório Ambiotec - Campus Cedeteg - UNICENTRO/Guarapuava. 
 
INSCRIÇÕES:  
De 25 de outubro a 10 de novembro de 2017.  
Estas deverão ser realizadas pelo e-mail: gepes@gepes-unicentro.com.br 
No e-mail de inscrição pede-se para que o participante informe nome completo, instituição de vínculo, 
nível acadêmico, RG e CPF.  
 
DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS: 
Será permitido o envio de um resumo expandido por autor submetidos através do e-mail: 
gepes@gepes-unicentro.com.br. Após avaliado e aprovado o resumo poderá ser apresentado no 
Encontro, desde que esteja de acordo com as seguintes normas: 
 
Resumo de 350 a 450 palavras digitadas em Microsoft word, letra arial, tamanho 12. Deverá conter 
título em negrito, centralizado, caixa alta. Abaixo do título constará o nome completo do autor, em 
negrito, centralizado, com a instituição a que pertence e endereço de email. Solicita-se, também, a 
inclusão de até 3 palavras-chave após o resumo. No corpo do texto, o autor deverá discorrer sobre 
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“temas clássicos e atuais, teorias, conceitos, problemáticas, metodologias, técnicas, ferramentas e 
pesquisas práticas) resultantes (ou com resultados preliminares) de pesquisas de graduação e pós-
graduação, reportagens de jornais, resenhas de livros, trabalhos de campo, trabalhos em sala de aula 
(Ensino Fundamental, Medio ou Superior) e outros. 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

1 a 3 DE DEZEMBRO DE 2017 

SEXTA SÁBADO DOMINGO 

MANHÂ 
8h30 às 9h30 

Credenciamento 
 

9h30 às 11h30 
Conferência de Abertura 

Perpectivas atuais da Geografia Política 
Prof. Dr. Adilar Antonio CigoliniUFPR 

MANHÃ 
9h às 12h 

 
GRUPOS DE DEBATES 

(Miniauditório do Ambiotec) 
 
 

 

MANHÃ  
8h às 12h 

 
Visita técnica à áreas de 

expansão urbana e 
implantações de 
políticas públicas 

federais 
 11h30 às 13h30 

ALMOÇO 
12h às 13h30 

ALMOÇO 

TARDE 
13h30 às 16h30 

GRUPOS DE DEBATES 
 (Miniauditório do Ambiotec) 

 
16h30 às 18h 

Mesa Redonda 
Conjuntura política atual do Brasil 

Profa. Dra. Márcia da Silva 
(coordenação) 

UNICENTRO 
 

Profa. Dra. Tania Maria Fresca 
UEL 

TARDE 
13h30 às15:30h 

AGENDA DE PESQUISAS/ESTUDOS 
REUNIÃO TECNICA GERAL  GEPES 

 (Miniauditório do Ambiotec) 
 

16h30 às 18h 
Fronte de debate e discussão 

Transição Demográfica e Políticas 
Sociais: a importância dos 

indicadores sociais 
 

17h00 às 17h30 
Encerramento 

Obs. A participação e a presentação serão certificadas pela UNICENTRO. 
 

COORDENAÇÃO GERAL 

Márcia da Silva (UNICENTRO/UEM) 

Karla Rosário Brumes (UNICENTRO) 

 

COMISÃO ORGANIZADORA 

Alceu Harmatiuk 
Denis Ferreira 

Gabriel Plaviak da Silva 

Idair Augusto Zinke  

Karla Rosário Brumes  

Larissa Aparecida Dionizio 

Márcia da Silva  

Tatiellen Cristina Prudentes  

 

 

 

Guarapuava, 23 de outubro de 2017. 


