
3ª CIRCULAR (CIDADE     DE     GOIÁS)  

RETIFICAÇÃO

O NEER realizará o seu VIII evento, propondo-se a dar continuidade às “Metamorfoses

contempladas no evento anterior, ocorrido na cidade de Diamantina-MG, trazendo o tema “Das

metamorfoses às Resiliências”. Desse modo, após a metamorfose, o desafio da resiliência é o de

reafirmar  a  sua existência  e criar  estratégias de reinvenção,  mais detalhes  presentes no  site:

https://neer2022.wixsite.com/neer

Informamos que a Comissão Organizadora  formada por professores da Universidade

Estadual de Goiás e Universidade Federal  de Goiás retoma as ações suspensas desde 2020,

depois da chegada e agravamento da contaminação pelo Cornavìrus - COVID 19. O período

definido para a realização do evento será  de 31 de Outubro a 04 de Novembro de 2022,  na

cidade de Goiás, no Campus Cora Coralina da Universidade Estadual de Goiás. Para atingir os

objetivos do evento, as atividades previstas, como: conferências (estrangeira e nacional), mesas-

redondas, rodas de conversa, exposição de banners, fotografias, espaços de diálogos, trabalho de

campo, lançamento de livros e premiações foram atualizadas no ítem progamação n o  s i t e:

https://neer2022.wixsite.com/neer

Pesquisadores das  Ciências  Humanas,  Sociais e  Sociais  Aplicadas,  estudantes de pós-

graduação e graduação, profissionais da Educação Básica, profissionais que atuam em órgãos e

instituições públicas ou ONGs, representantes de associações e das comunidades interessadas,

informamos que as inscrições estão abertas a partir de 15 de março de 2022. As comunicações

deverão ser encaminhadas para os setores dos espaços de diálogos.

https://neer2022.wixsite.com/neer
https://neer2022.wixsite.com/neer


INSCRIÇÕES   

A participação nos espaços de diálogos  será mediante  inscrição e apresentação  de

texto específico em um dado setor. No site: https://neer2022.wixsite.com/neer/normas constam

as orientações para o texto e a inscrição.

Site para submissão de trabalhos: https://www.even3.com.br/VIIIneer 

VALORES DAS INSCRIÇÕES

Caracterização
Valor da inscrição

Até 31/07/2022

Valor da inscrição

Até 30/09/2022

Valor da inscrição

Até 31/10/2022

Professores/
Pesquisadores

R$ 210,00 R$ 240,00 R$ 270,00

Alunos de
graduação

R$ 80,00 R$ 100,00 R$ 120,00

Alunos de pós-
graduação

R$ 130,00 R$ 160,00 R$ 190,00

Profissionais da
educação básica

R$ 100,00 R$ 130,00 R$ 160,00

Outros R$ 110,00 R$ 140,00 R$ 170,00

ESPAÇOS DE DIÁLOGO (ED) 2022

EIXO IPÊ: ANÁLISE E CRIAÇÃO DE LINGUAGENS

Setor     1:     Representações     do     espaço     e     ensino      

Ementa: O grupo tem por finalidade debater criticamente os métodos, as metodologias e as

práticas de ensino de Geografia na perspectiva cultural, no âmbito da educação formal e não

formal, abarcando as esferas do público e do privado. Situa, ainda, as relações complexas e

conflituosas entre a escola e a uniiversidade, ou seja, propõe-se a avaliar os  encontros  e

desencontros  decorrentes  das  trocas  estabelecidas  historicamente  entre  Geografia  Escolar  e

Geografia  Universitária,  procurando  discernir  e  elaborar  teorias  e  práticas  em  pesquisa

educacional, buscando mediações entre saberes populares, saber escolar e saber acadêmico, suas

https://www.even3.com.br/VIIIneer
https://neer2022.wixsite.com/neer/normas%20


espacialidades e territorialidades.

Coordenadores: Nelson  Rego  (UFRGS);  Jörn  Seemann  (URCA,USA);  Roberto  Filizola

(UFPR); Denis Richter (UFG).

Setor     2:     Linguagens,     imagens     e     ritmos      

Ementa:  Representações  do  espaço  como  sistemas  de  comunicação;  articulações  locais

(comunitárias), meios de intercâmbio e formas mundialização das linguagens não verbais;

imagens internas e externas do cotidiano dos grupos sociais; ritmos da cultura nos rituais

(cívicos e religiosos), nas festas populares e nos espetáculos contemporâneos; o peso mediático

das  representações  contemporâneas  (jornalismo,  publicidade,  práticas  ambientalistas,  redes

sociais); as experiências geográficas diferenciadas no tratamento das linguagens e das artes.

Coordenadores:     Jean Carlos Rodrigues (UFT); Marcos Torres (UFPR); Salete Kozel (UFPR);

Alessandro Dozena (UFRN); Eguimar  Felício  Chaveiro  (UFG); Ricardo Júnior de Assis  F.

Gonçalves (UEG).

EIXO     BARU:         SUJEITOS     E     EXISTÊNCIAS      

Setor     3:         Mundos     da     religião     e     religiões     no   mundo.      

Ementa: Este setor objetiva apresentar e debater sobre os mundos conformados pela religião,

espacialidades,  territorialidades e lugaridades religiosas. Teoria  e método em Geografia da

Religião. Além de um tema no âmbito da Geografia Cultural os desafios das abordagens

compreensivas em Geografia da Religião apontam para um crescente questionamento relativo

ao status dessa subdisciplina e sua capacidade crítica e explicativa.

Coordenadores:     Sylvio Fausto Gil Filho (UFPR); Mary Anne Vieira Silva (UEG).

Setor     4:     Corpo,     gênero e   sexualidades      

Ementa: Este setor de trabalho tem por objetivo promover o debate em torno de investigações

que articulem espacialidades em suas relações com as corporalidades. Isso implica considerar

que toda experiência espacial se dá por meio dos corpos que, por sua vez, possuem diferentes



marcadores como gênero, sexualidades e racialidades. Pensar como esses marcadores corpóreos

compõem a realidade espacial complexa permite compreender a diversidade de identificações

de  sujeitxs  na  contemporaneidade  e  a  produção  de  representações  específicas  de  espaços

sociais/culturais. Trabalhos de diferentes origens teóricas como estudos de gênero, feministas,

raciais, pós-coloniais, decoloniais,  queers, entre outras, serão bem-vindos ao grupo que, por

meio do debate científico, produzirá diversidades.

Coordenadores: Maria das Graças Silva (UNIR); Joseli  da Silva (UEPG); Benhur Pinos da

Costa (UFSM); Lorena Francisco de Souza (UEG).

EIXO     PEQUI:     IDENTIDADES     TERRITORIAIS      

Setor     5:     Práticas, conhecimentos e saberes de gentes tradicionais

Ementa:  Neste setor pretende-se compartilhar  estudos e projetos que detenham como tema

espaços  e  vida  de  gentes  tradicionais,  identidades  territoriais  em  sua  diversidade  cultural.

Valorizamos  a pesquisa  qualitativa,  as  narrativas,  registros  orais,  observações  e  pesquisas

documentais desenvolvidas junto a comunidades rurais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos e

assentamentos da reforma agrária,  dentre outros grupos sociais,  visando uma etnogeografia.

Propõe-se  estimular  os  diálogos  interdisciplinares,  fundamentais na abordagem cultural da

Geografia. Busca,  assim, contribuir para recolocar  em  discussão  pressupostos  teóricos

claramente  demarcados  no  corpo  conceitual  da  Ciência  Geográfica,  a  exemplo  de  lugar,

paisagem  e  território  à  luz  de  outras  leituras  como  transfronteira,  geografia  criativa,

decolonialidade,  pós-fenomenologia,  pós-colonialismo,  geografia  imaginária  e  não

representações entre outros.

Coordenadores: Josué  da  Costa  Silva  (UNIR);  Maria  Geralda  de  Almeida  (UFG  –  in

memoria);  Maria  Augusta  Mundim  Vargas  (UFS)  Francisco  Marquelino  Santana

(SEDUC/SEMED-RO); Lorranne Gomes da Silva (UEG).

      

Setor     6:      As práticas espaciais e os espaços apropriados

Ementa:  Estudos  sobre  os  lugares  de  passagem,  lugares  conquistados  ou  em  disputa

(constituídos como território e lugar ao mesmo tempo). Envolve as práticas espaciais dos



grupos,  conduzidas  em  meio  à  dominação  das  territorialidades  hegemônicas  e  o

reconhecimento e identificação de seus lugares como seus próprios. Abrange estudos sobre

grupos e populações, suas construções imaginárias e seus espaços de vivência, tradicionais ou

reinventados, em elaboração de autonomias.

Coordenadores: Nola  Patrícia  Gamalho  (UNIPAMPA);  Cláudia Luísa  Zeferino  Pires

(UFRGS);  Rosselvelt  José  Santos  (UFU);  Maísa  França  Teixeira  (FACEG);  Maria  Idelma

Vieira D'Abadia (UEG).

EIXO     BURITI:     TERRITORIALIDADES,     REPRESENTAÇÕES,     GESTÕES      

Setor     7:     Gestão     Espacial     –     Horizontalidade     e     Verticalidades      

Ementa:  Possibilidades  dialógicas: As normativas que regulam o processo de gestão estão

pautadas, principalmente, em necessidades evocadas pela compreensão acadêmica, técnica e

política do planejamento a partir de funções previamente estabelecidas no espaço como, por

exemplo,  da  habitação,  da  produção  econômica,  do  lazer,  da  preservação  ambiental,  etc.

Portanto, essas estratégias impõem uma ordem de organização espacial (verticalizada) que

não coincide, necessariamente, com a forma que  sujeitos  moradores  e/ou  frequentadores

realizam com determinado espaço (horizontalizada). Em que espaços e, dessa forma, podem

ser  discutidos  os  projetos  de  organização  espacial  protagonizados  pelo  poder  público  e

privado, pelos movimentos identitários referenciados pelos sujeitos envolvidos nestes projetos

e seus diferentes conflitos territoriais. Este setor tem como premissa discutir a gestão espacial

e suas possibilidades dialógicas. Nesse sentido, o grande desafio é como convergir a discussão

do espaço juntamente com os sujeitos protagonistas para uma gestão mais participativa.

Coordenadores: Jânio  Roque  Barros  de  Castro  (UNEB);  Denis  Castilho  (UFG);  Leandro

Oliveira Lima (UFG).

Setor     8:     Representações     da     Cidade     e     do     Urbano      

Ementa: Interfaces entre a Geografia Urbana e a Geografia Cultural. Teoria das representações

aplicada a estudos de caso em contextos urbanos. Representações e espaços de representação na

cidade contemporânea. Práticas socioculturais e suas representações. Representações e modos



de comunicação na cidade pós-moderna, representações do urbano e estilos/modos de vida na

cidade  contemporânea.  Escalas  de  abordagem  e  espaços  de  representação  na  cidade

contemporânea.

Coordenadores: Ângelo Serpa (UFBA); Sonia Regina Romancini (UFMT); Vinícius Polzin

Druciaki (UEG); Luana Nunes Martins de Lima (UEG).

Setor     9:     Saberes     e     Sabores      

Ementa: Conhecer  e valorizar os sabores  e saberes culturais do mundo rural.  Identificar

elementos simbólicos do mundo rural – os saberes, os sabores e fazeres na cozinha. Saberes do

sabor como patrimônios culturais, construídos historicamente, ligados à prática, ritos, símbolos

e tradições.  Sabores  como expressão de geograficidades,  solidariedades  e  convivências.  Os

sentidos enquanto mediadores da experiência geográfica, permitindo novas alternativas e visões

de mundo. Geografia e sabor na compreensão da nossa existência no mundo.

Coordenadores: José Antônio Souza Deus (UFMG); Virgínia de Lima Palhares (UFMG); Sônia

de Souza Mendonça Menezes (UFS); Jean Carlos Vieira Santos (UEG); Caio César Alencar de

Sena (SEDUC – GO).

Ainda, destacamos a chamada para os jovens doutores, na participação no NEER 2022,

na formação da mesa: Os desafios para os jovens pesquisadores e suas contribuições. Esta

mesa  é  uma  inovação  no  evento  promovido  pela  Rede  NEER,  os  participantes  serão

selecionados  a  partir  dos  critérios  contidos  no  edital.  Para  mais  informações,  acesse: 

https://neer2022.wixsite.com/neer/jovens-doutores

https://neer2022.wixsite.com/neer/jovens-doutores


2.EDITAL PARA LANÇAMENTO DE LIVROS DURANTE O COLÓQUIO NEER 2022

DAS METAMORFOSES ÀS RESILIÊNCIAS 

O Lançamento de Livros ocorrerá no dia 02 de novembro de 2002, entre 18h e 19h, em três

locais simultâneos, durante o VIII NEER. ( locais a confirmar)

As propostas para Lançamento de Livros deverão ser encaminhadas entre os dias 01/04/2022

e 15/09 do mês de Setembro de 2022.

Proposição

Professores e/ou pesquisadores de temas que dialoguem com os Eixos e Setores Temáticos da

VIII Edição do NEER  neergoias@gmail.com, bem como áreas correlatas, poderão submeter

propostas de Lançamento de Livros em formato físico e/ou e-book.

Orientações para submissão

a)  Enviar  as  propostas  pelo  e-mail:  neergoias@gmail.com entre  os  dias  01/04/2022 ao dia

15/09,  conforme  mencionado  anteriormente  e  seguindo  as  diretrizes  de  submissão  listadas

abaixo:

b) Contemplar obras que tenham sido editadas entre 2018 e 2022;

c)  Preencher  completamente  a  ficha  de  inscrição,  modalidade  Lançamento  de  Livros

(documento anexo);

d) Cada autor/organizador poderá se inscrever com quantas obras quiser, desde que obedecendo

a data de edição das obras e utilizando uma ficha de inscrição para cada obra;

e) Enviar imagem da(s) capa(s) da(s) obra(s) nos formatos JPEG em resolução de 300 dpi, no

mesmo e-mail.

Aceite

- As submissões serão avaliadas  pela  Comissão Lançamento de Livros, composta por:  Jean

Carlos Vieira Santos, Luana Nunes Martins de Lima, João Guilherme Curado e Tereza Caroline

Lobo, integrantes do NEER Salete Kozel e Maria Idelma Vieira D´Abadia, representantes da

mailto:neergoias@gmail.com
mailto:neergoias@gmail.com


Comissão Organizadora do VIII NEER;

- As propostas selecionadas receberão a Carta Aceite até o dia 15 do mês de Outubro de 2022; 

-  Após o aceite,  as informações  contidas na ficha de inscrição serão publicadas  no site do

evento, em que constará ainda o local de lançamento de cada obra.

A Organização do VIII NEER disponibilizará os três espaços de Lançamento de Livros, assim

como mesas para os autores (obras individuais) e um organizador (obras com dois ou mais

autores).  Não  contaremos  com  equipamentos  de  som  ou  de  projeção  e  não  nos

responsabilizaremos pela comercialização das obras, o que ficará ao encargo de cada autor.

Ficha de Inscrição – Lançamento de Livros – Viii Neer

Título e subtítulo 
da obra

Nome do autor 
ou dos 
organizadores

Ano da edição Número da edição
Editora
Local da Editora Número de páginas
Local de venda 
física da obra 
(nome/endereço)

Local de venda 
digital da 
obra(link)

Resumo da obra 
(entre dez e 
quinze linhas)



3.CHAMADA PARA OS     JOVENS     PESQUISADORES      PARTICIPAÇÃO NO     NEER-  

2022

Mesa jovens doutores: os desafios para os jovens pesquisadores e suas contribuições. Esta

mesa é uma inovação no evento promovido pela Rede NEER, cujos participantes serão

selecionados a partir dos critérios mencionados a seguir.

CRITÉRIOS

1º ETAPA.  Seleção de quatro (4) recém doutores com defesas de teses realizadas entre

março de 2020 a março 2022, exclusivamente, com temáticas que privilegiam as seguintes

áreas de concentração do NEER. Para tanto, dois representantes de cada eixo na Rede Neer

indicarão um(a) selecionado(o)a representativo do eixo temático para compor a mesa.

EIXO: ANÁLISE E CRIAÇÃO DE LINGUAGENS

Setor 1:
Representações do espaço e ensino

Setor 2:
Linguagens, imagens e ritmos

Responsáveis pela indicação do jovem pesquisador, à rede NEER: Dr.
Roberto Filizola, Salete Kozel (UFPR)

Email: linguagensneer2022@gmail.com

EIXO: SUJEITOS E EXISTÊNCIAS

Setor 3:
Mundos da religião e religiões no mundo

Setor 4:
Corpo, gênero e sexualidades

Responsáveis pela indicação do jovem pesquisador, à rede NEER: Sylvio
Fausto Gil Filho (UFPR); Benhur Pinos da Costa (UFSM); Email:

eixo2neer2022@gmail.com

EIXO: IDENTIDADES TERRITORIAIS

Setor 5:
Práticas e saberes de gentes tradicionais

Setor 6:
As práticas espaciais e os espaços apropriados

Responsáveis pela indicação do jovem pesquisador, à rede NEER:
Josué da Costa Silva (UNIR);Rosselvelt José Santos (UFU);

Email: eixo3neer2022@gmail.com

EIXO: TERRITORIALIDADES, REPRESENTAÇÕES, GESTÕES

mailto:eixo3neer2022@gmail.com
mailto:eixo2neer2022@gmail.com
mailto:linguagensneer2022@gmail.com


Setor 7:
Gestão Espacial

Horizontalidade e 
Verticalidades

Setor 8:
Representações da Cidade e do 
Urbano

Setor 9:
Saberes e Sabores

Responsáveis pela indicação do jovem pesquisador, à rede NEER: Ângelo
Serpa (UFBA); Oswaldo Bueno Amorim Filho (PUC-MG); Email:

eixo4neer2022@gmail.com

2 ª etapa. Os/as orientadores/as de doutores que adquiriram o título a partir de março 2020,

em nível nacional, enviarão sinopses de teses e os dados dos(as) autores(as), diretamente,

para  os  e-mails  específicos  dos  respectivos  eixos,  juntamente  com  uma  carta  de

apresentação e a assinatura dando ciência por parte do ex-orientando .

  A sinopse deverá ser elaborada com número de no máximo 5 (cinco)   páginas, com a

apresentação da tese em seus principais questionamentos, objetivos, a metodologia, e

contribuições da tese, em especial, para os Estudos de Representação no eixo do Neer

no qual se inscreve. Ela deve ser feita nos respectivos e-mails do cronograma, entre 15

de março a 15 de Maio de 2022. As sinopses enviadas e selecionadas irão compor o

material de divulgação do NEER.

CRONOGRAMA DA FORMAÇÃO PARA A MESA JOVEM DOUTOR(A) - NEER 2022

Envio da sinopse da tese e informações sobre o jovem doutor para
os representantes de eixos do NEER (orientador), juntamente com
a carta do ex-orientador.

15/03/2022 a 15/05/2022

Indicação do (a) selecionado por eixo, pelos membros da REDE. 
(representante do NEER-EIXO)

30/05/ 2022 a 15/06/2022

Mesa de Jovens Doutores

Trabalho (artigo) completo para publicação do livro NEER 2022 20/10/2022

Mesa dos jovens  doutores:  os  desafios  para  os jovens 
pesquisadores e suas contribuições

01/11/2022

Podcast com os jovens doutores (as), presencialmente, na cidade 
de Goiás, no Campus Cora Coralina.

01/11/2022 às 14 horas, com duração
de  20  minutos  para  cada
apresentação.

mailto:eixo4neer2022@gmail.com


4. CONCURSO     NACIONAL     DE     FOTOGRAFIA     DO     VIII     NEER   2022      

Estão abertas  as  inscrições para o concurso de fotografia do VII NEER, que faz parte da

programação cultural do evento. Maiores informações, no site abaixo: 

https://neer2022.wixsite.com/neer/concurso-de-fotografia

5. VIVÊNCIAS EM GOIÁS   – roteiros de Trabalhos de Campo  

 Caminhando pela história de Goiás - circuito dos museus da antiga Vila Boa de Goiás:

Museu das Bandeiras, Museu de Artes Sacras e Palácio Conde dos Arcos.

 Caminho  Doce  Poesia,  Visita  ao  Museu  de  Cora  e  quintal  da  antiga  residência  da
poetisa, seguindo para a residência de uma doceira local para prosa e degustação de
doce.

 Oficina de Empadão Goiano, seguido de degustação (a confirmar)

 Trilha no Parque Natural Municipal da Estrada Imperial.

Informações:  

E-mail: neergoias@gmail.com 

Site: https://neer2022.wixsite.com/neer

Local: Universidade Estadual de Goiás – UEG Campus Cora Coralina (Goiás- GO)

Realização:   

https://neer2022.wixsite.com/neer
mailto:neergoias@gmail.com
https://neer2022.wixsite.com/neer/concurso-de-fotografia
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