
TÍTULO: CICLO DE ESTUDOS EM GEOGRAFIA HUMANA  - UEM/DGE 

Período de realização: 16 a 29 de Junho de 2020. 

Objetivos 

O "Ciclo de Estudos em Geografia Humana", tem por objetivo promover um espaço de 

diálogo, estudos e debates no âmbito da Geografia Humana e áreas afins, como um 

instrumento de contribuição para o processo de formação dos estudantes de geografia em 

assuntos correlatos a formação desse campo do saber enquanto ciência, bem como, temas 

pertinentes a reflexão da realidade social na atual conjuntura. 

O ciclo 1 objetiva discutir a espacialidade das formas narrativas. 

O ciclo 2 trata de refletir acerca de temáticas que vinculam a Geografia Urbana ao período 

vivenciado pela pandemia do Covid-19. 

O ciclo 3 tem como objetivo específico conhecer e debater alguns pensadores vinculados a 

Geografia.  

 

Metodologia 

 
O curso de extensão “Ciclo de Estudos em Geografia Humana” ofertado pelos professores da 

área de Geografia Humana do Departamento de Geografia, será desenvolvido por meio do uso 

de plataformas digitais de comunicação disponíveis (Moodle, Google classroom e outros), as 

quais permitem a interação entre professores e acadêmicos sob a forma de diálogos, debates e 

estudos. As metodologias são variáveis, a partir de livre estrutura de organização sempre 

orientada por um fio condutor das temáticas concernentes a Geografia Humana, discutidas a 

partir de questões-tema a ela vinculada, visto que o curso é formado por diversos professores 

responsáveis pelos debates, estudos e temas. 

O formato para as sessões será a cada edição do ciclo, apresentação do proponente e de 

convidados de até uma 1h a 1h30, seguida de pelo menos 30 minutos para o debate, 

totalizando 2 horas cada sessão. A carga horária poderá ser estendida para atividades 

avaliativas até o limite de 4 horas, a critério do coordenador do ciclo.  

Embora formatado em ciclos temáticos, a proposta do presente curso, voltado de maneira 

genérica a Geografia Humana do DGE, terão as atividades distribuídas no tempo de modo 

alternado. 

 

Sistemas de avaliação 

 

Os princípios norteadores do processo de avaliação deste curso de extensão primam pelo êxito 

do processo educativo, cultural e científico junto aos acadêmicos e comunidade científica. 

Para fins de certificação e avaliação serão consideradas assiduidade e participação no debate, 

além de outras atividades solicitadas pelos ministrantes como: oficina e leitura de textos. 

Os ciclos 

Ciclo 1 – A espacialidade das formas narrativas: entre ficção e realidade. 

I - A narrativa e o contexto na produção dos mosaicos territoriais. Dia 16-06 - das 08 às 10h. 

II - A territorialidade dos signos, deriva/transurbância e as formas de espetacularização da 

vida. Dia 17-06 - das 08 às 10h. 

III - O lugar da civilização e seu corpo signo territorial. Dia 18-06 - das 08 às 10h. 

Ministrante: Márcio Mendes Rocha (UEM). 



Ciclo 2 – Cidade e pandemia: Geografia Urbana em tempos de Covid-19. 

I - Assentamentos urbanos, salubridade e o debate sobre cidades saudáveis no atual contexto. 

Dia 18-06 - das 10 às 12h. 

Ministrantes: Angela Maria Endlich (UEM) e Eduarda Costa (Un. Lisboa) 

 

II - Incidência Covid em cidades diversas e, em especial, as implicações em pequenas cidades. 

Dia 19-06 - das 9 às 11h. 

Ministrantes: Angela Maria Endich (UEM); Pedro Henrique C. Fernandes (UENP). 

 

III - Desigualdade, dinâmicas territoriais e pandemia. Dia 25-06 - das 9 às 11h. 

Ministrante: Cleverson Alexsander Reolon (UEM).  

 

IV - Populações vulneráveis: periferias e imigrantes. Dia 26-06 - das 9 às 11h. 

Ministrantes: Sueli de Castro Gomes (UEM) e Fabiana Valdoski Ribeiro (Gesp-Labur/USP e 

ONG - Casa da Gente/Barcelona). 

 

Ciclo 3 – Reflexões sobre pensadores clássicos da Geografia. 

 

I - Reflexões sobre pensadores clássicos: uma introdução as Geografias Libertárias. Dia 23-06 

- das 9 às 11h. 

Natureza, Espaço e Práxis Libertária na Geografia Social de Élisée Reclus. 

Geografia e Anarquismo: Aproximações e a Obra de Piotr Kropotkin 

Ministrantes: Anderson Luiz Machado dos Santos (UEM) e Angela Maria Endich (UEM). 

 

II - Reflexões sobre pensadores clássicos: Kant, Goethe, Os Forsters e Humboldt: aspectos 

teóricos e de método na gênese da geografia moderna. Dia 24-06 das 19 às 21h. 

Ministrantes: Francisco de Assis Gonçalves Junior (UFMT). Adélia Aparecida de Souza 

Haracenko (UEM) e Fernanda Perdigão da Fonseca Toniol (UEM). 
 


