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Segunda Circular  

O IX Simpósio Internacional sobre Espaço e Cultura ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de Outubro de 2014 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

Seguindo a tradição dos simpósios anteriores, esse encontro busca congregar pesquisadores para 
debaterem questões teórico-metodológicas sobre as relações entre espaço e cultura. Esperamos que as 
contribuições apresentem uma perspectiva teórica na qual o empírico apareça apenas à guisa de 
exemplificação. Nosso objetivo é o fortalecimento das pesquisas no campo da geografia cultural, 
considerando a sua pluralidade temática e os seus desafios metodológicos contemporâneos.   

     

Datas importantes 

Item Data 

Prazo final de recepção dos resumos 19 de maio de 2014 
Comunicação dos resumos aceitos* 2 de junho de 2014 
Prazo final de recepção dos trabalhos completos 28 de julho de 2014 
Avaliação e seleção dos trabalhos completos 28 de julho a 18 de agosto de 2014 
Comunicação dos trabalhos selecionados 20 de agosto de 2014 
Simpósio 29, 30 e 31 de outubro de 2014 

 * a listagem será divulgada na página do evento: http://nepec-uerj.blogspot.com/ 

 

Número de participantes 

Devido às características do evento, é prevista a apresentação de 32 trabalhos, do total das submissões.  

 
Submissão dos Resumos 

Ao efetuar a submissão solicita-se encaminhar versão em Word do arquivo constando os seguintes 
elementos: 

1. Título do artigo; 
2. Nome completo do autor, filiação institucional, titulação acadêmica, agência de fomento à qual se 
vincula (no caso de ser bolsista) e endereço eletrônico; 
3. Indicação do eixo temático; 
4. Resumo do trabalho com 200 a 300 palavras. 

Os resumos devem ser enviados até o dia 19 de maio para o email: simposioespacoecultura@gmail.com 

 

Submissão dos Trabalhos Completos 

Serão aceitos trabalhos individuais e apenas um trabalho por autor. Serão aceitos somente trabalhos de 
doutores ou autores com doutorado em curso. 

Ao efetuar a submissão, solicita-se encaminhar versão em Word do arquivo constando os seguintes 
itens: 

- Título do artigo em três línguas; 



- Nome completo do autor, filiação institucional, titulação acadêmica, agência de fomento à qual se 
vincula (no caso de ser bolsista) e endereço eletrônico; 
- Breve nota curricular; 
- Informar que o artigo não está sendo examinado para publicação por nenhum outro periódico ou 
editor; 
- Agradecimentos (se houver); 
- Palavras-chave (até 5) em três línguas; 
- Resumo de até 150 palavras, em três línguas. 

Os trabalhos devem ser formatados em espaço duplo, fonte Arial 12. 

Preferencialmente os trabalhos devem conter de 6.000 a 10.000 palavras, incluindo notas de final de 
texto e referências bibliográficas. 

Os trabalhos completos devem ser enviados até o dia 28 de julho de 2014 para o email: 
simposioespacoecultura@gmail.com 

 

Avaliação e aceite 

Todos os trabalhos completos submetidos serão avaliados pelo Comitê Científico. O resultado da 
seleção será divulgado no dia 20 de agosto de 2014. Os trabalhos aceitos e apresentados nas sessões 
estarão sujeitos a novas revisões para publicação na Revista Espaço & Cultura (ISSN: 2317-416, 
Qualis B1).  

 

Inscrições 

As inscrições do evento serão realizadas pelo Centro de Produção da UERJ (CEPUERJ). O link para 
realizar a inscrição é: http://www.cepuerj.uerj.br/desc_eventos.aspx?evento=43 

 

Valores 

Pagamento até 25 de agosto de 2014 Pagamento entre os dias  
21 de setembro de 2014 e 29 de outubro de 2014 

Alunos de Graduação  R$50,00 Alunos de Graduação  R$100,00 

Alunos de Pós-graduação 
e profissionais 

R$150,00 Alunos de Pós-graduação 
e profissionais 

R$300,00 

 

Atividades Complementares 

É prevista a realização de dois trabalhos de campo ao final do Simpósio: 

“Roteiro Noturno no Centro do Rio a Pé” conduzido pelo Prof. Dr. João Baptista Ferreira de Mello 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Trabalho de campo que propõe uma caminhada pelas principais ruas do centro do Rio à noite, 
explorando a geografia, a história, a arquitetura, as artes e a cultura da cidade. O projeto do professor 
João Baptista procura resgatar o espaço urbano carioca, traduzindo, dessa forma, a cidade como um 
livro aberto a ser explicado, ampliando, assim, os domínios do conhecimento dos participantes sobre a 
própria geografia na qual criam, atuam e vivem. 

Dia: sexta-feira, 31 de outubro de 2014 
Horário: 20:00 às 22:30 
 

 

 



“Paisagens, Percepções e Conflitos nos Parques Naturais Municipais da Prainha e Grumari, 
Rio de Janeiro – Brasil”  conduzido pelo Prof. Dr. Thiago Pereira (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro) 

O trabalho de campo propõe abordar as principais transformações na paisagem da Zona Oeste do 
município do Rio de Janeiro resultantes, principalmente, do processo de expansão urbana da cidade e 
também em função do planejamento e realização de mega eventos como a Copa do Mundo da FIFA 
(2014) e as Olimpíadas (2016). Outros aspectos relevantes, que serão destacados ao longo do campo, 
são relativos aos conflitos de interesse e às diferentes percepções dos atores sociais envolvidos sobre os 
Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari, que exercem importante papel na dinâmica das 
transformações dessas paisagens.  

Dia: sábado, 01 de novembro de 2014 
Horário: 08:00 às 14:00 
 

Contato do evento: todo contato deverá ser realizado através do e-mail 
simposioespacoecultura@gmail.com 

Página do evento: http://nepec-uerj.blogspot.com/ 

Endereço: NEPEC/UERJ - Rua São Francisco Xavier, 524 - 4 andar - sala 4007/Bloco D – Maracanã 
- Rio de Janeiro - Telefone : (55 21) 2334 0832   
 

 

Coordenação Geral 

Prof. Dra. Zeny Rosendahl (Universidade do Estado do Rio Janeiro) 

 

Secretaria Geral 

Vanda Maria de Lima Carvalho (Universidade do Estado do Rio Janeiro) 

Jefferson Rodrigues de Oliveira (Universidade do Estado do Rio Janeiro) 
 

Comitê Científico 

Prof. Dr. Roberto Lobato Corrêa (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Prof. Dr. André Reyes Novaes (Universidade do Estado do Rio Janeiro) 
Prof. Dra. Mariana Lamego (Centro de Educação Federal Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) 

 

Comitê Organizador 

Armando Moreira Antunes (Universidade do Estado do Rio Janeiro)  
Carliane Sandes Alves Gomes (Universidade do Estado do Rio Janeiro)  

Cassio Lopes da Cruz Novo (Universidade do Estado do Rio Janeiro) 
Fernanda de Oliveira Castro (Universidade do Estado do Rio Janeiro)  

Karina Arroyo Cruz Gomes Pereira (Universidade do Estado do Rio Janeiro)  
Pedro Braga Gondim Teixeira (Universidade do Estado do Rio Janeiro)  

Roberta Cristina Martins Dias (Universidade do Estado do Rio Janeiro)  


