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2ª CIRCULAR - SINGA GOIÂNIA 2015 
 

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA 

VIII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA 

JORNADA DAS ÁGUAS E COMUNIDADES TRADICIOINAIS 

 

“A QUESTÃO AGRÁRIA NA CONTEMPORANEIDADE: 

dimensões dos conflitos pela apropriação da terra, da água e do subsolo” 

 

30 de outubro a 03 de novembro de 2015 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia-GO 

 

  

 

O EVENTO 

 

O Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) por meio do Curso de Graduação em 

Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás, 

Campus Samambaia, Goiânia-GO, sediará o VII Simpósio Internacional de Geografia 

Agrária, VIII Simpósio Nacional de Geografia e Jornada das Águas e Comunidades 

Tradicionais.  O evento será realizado entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro de 2015. 

Pretendemos avançar na já consolidada trajetória de debates e produção do conhecimento 

geográfico a respeito do espaço agrário brasileiro e internacional.  Na escala nacional, o 

evento segue a trajetória iniciada em 1998 no Laboratório de Geografia Agrária da 

Universidade de São Paulo (USP). Na escala internacional, a perspectiva analítica está 

circunscrita aos conflitos decorrentes da apropriação capitalista do espaço nos Países do Sul, 

com ênfase na América Latina e África, ancorada no fortalecimento das relações Sul-Sul.  

O SINGA chega ao Centro-Oeste no âmbito da UFG/Goiânia, depois de ter 

percorrido as outras quatro grandes regiões brasileiras (Sudeste: 2003 em São Paulo, 2005 em 

Presidente Prudente-SP e 2009 em Niterói-RJ; Sul em 2007, Londrina-PR; Norte em 2011, 

Belém-PA e Nordeste em 2013, João Pessoa-PB). Durante pouco mais de uma década o 

SINGA se apresenta como um evento consolidado na Geografia brasileira, atraindo 

pesquisadores nacionais e internacionais da Geografia e outras áreas do conhecimento que 

investigam no espaço agrário: os conflitos territoriais; a luta pela terra e pela água; a luta pela 

Reforma Agrária; os efeitos socioambientais dos grandes projetos de hidrelétricas e mineração 

e as (Re)Existências e Modos de Vida do campesinato e Comunidades Tradicionais. 

Além da Universidade Federal de Goiás (UFG), com o Campus Samambaia/Goiânia, 

os Programas de Pós-Graduação em Geografia das Regionais de Catalão e Jataí; outras 

instituições parceiras assumiram conjuntamente o desafio de organizar  o SINGA GOIÂNIA 

2015, quais sejam: a Universidade Federal de Tocantins (UFT) - Campus de Porto Nacional; a 

Universidade Estadual de Goiás (UEG); a Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seções de 

Goiânia e Goiás.  Nesse sentido, cabe salientar que o  SINGA 2015 está sendo construído em  
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estreita parceria com os movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores e empregados rurais, 

comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. Busca-se com esse diálogo plural, o 

estreitamento das relações entre o ambiente acadêmico e a realidade cotidiana, redundando na 

verticalização da produção do conhecimento geográfico numa convergência entre os olhares 

teórico-metodológicos e os Saberes e Fazeres construídos no cotidiano do espaço agrário.  

 O tema central pautado para esse Evento – A QUESTÃO AGRÁRIA NA 

CONTEMPORANEIDADE: dimensões dos conflitos pela apropriação da terra, da água e 

do subsolo – visa debater numa perspectiva multiescalar os conflitos no espaço agrário 

nacional e internacional, com ênfase na América Latina e África, para apreender as dimensões 

da territorialização do capital agroindustrial e financeiro, as contradições, a degradação da 

natureza e do trabalho, as dinâmicas espaciais e as resistências, pois na etapa atual, o capital 

amplia os seus “tentáculos” para além da terra, incorporando a água e o subsolo como 

commodities para a diversificação da matriz energética tradicional e maximização das 

condições de geração do valor.  

As atividades e modalidades do SINGA 2015 compreenderão: Mesas Redondas e 

Conferências com palestrantes nacionais e internacionais; Homenagens aos militantes e 

representantes das lutas do povo;  Grupos de Trabalho para apresentação de pesquisas de 

estudantes de graduação, mestrado e doutorado, de grupos de pesquisa, técnicos, 

representantes de movimentos sociais, professores etc.; Oficinas e Trabalhos de Campo. Além 

dessas modalidades, será realizada a Jornada das Águas e Comunidades Tradicionais a fim 

de reunir pesquisadores que investigam o tema emergente e desafiador para compreensão da 

realidade contemporânea: os conflitos pelo uso, apropriação e gestão da água bem como as 

formas de (Re)existências das comunidades tradicionais construídas no território brasileiro. 

Esperamos os geógrafos, pesquisadores, professores, estudantes, movimentos sociais e 

pesquisadores de outras áreas do conhecimento no SINGA 2015 em Goiânia/Goiás. Nossos 

contatos são: o email singa2015@gmail.com, o sítio eletrônico 

http://www.eventos.ufg.br/singa e o telefone +55 62 3521-1184 Ramal 228. 

Aproveitamos a oportunidade e atualizamos as informações sobre nosso evento para 

que sigamos construindo juntos e em diálogo! 

 

NORMAS PARA ENVIO DE ARTIGOS  

O SINGA-2015 aceitará somente artigos que deverão cumprir impreterivelmente as 

normas a seguir:  

O artigo deverá ter entre 10 e 15 páginas e ser composto por: Título; Autor(es) com 

identificação; Resumo e Palavras-chave (bilíngues); Introdução (objeto de análise, objetivos e 

procedimentos metodológicos); Desenvolvimento (Referencial teórico e resultados); 

Considerações Finais e Referências; conforme as normas da ABNT. Poderá conter figuras 

inseridas no corpo do texto no formato JPEG. O resumo que precede o artigo deverá ter entre  
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5 e 15 linhas, seguido de até 5 palavras-chave. Somente será aceito um trabalho por 

participante como autor principal, sendo limitado em até três autores. 

O artigo deverá ser formatado da seguinte maneira: texto em Word, configuração de 

página retrato (A4), margens de 2,5 cm, com recuo para parágrafo, fonte Times New Roman 

tamanho 12, corpo do texto justificado, espaço entre linhas 1,5. Primeira linha: título do 

trabalho em negrito com todas as letras em maiúsculas e centralizadas; Segunda linha: em 

branco; Terceira linha: título centralizado em uma língua estrangeira (espanhol, inglês ou 

francês); Quarta linha: em branco; Quinta linha (em negrito e centralizado na página): 

nome do autor e instituição separados por um travessão, somente com a primeira letra de cada 

nome em maiúscula; Sexta linha (centralizado na página): endereço eletrônico do(s) 

autor(es). Sétima linha: em branco; Oitava linha: Resumo. Ao final do Resumo o Grupo de 

Trabalho (GT) deverá ser indicado. Veja o modelo: 

 

A IMPORTÂNCIA DO SINGA PARA A GEOGRAFIA AGRÁRIA BRASILEIRA 

 

LA IMPORTANCIA DEL SINGA PARA LA GEOGRAFÍA AGRARIA BRASILEÑA 

 

Maria José da Silva – Universidade Federal de Goiás 

mariajose@gmail.com 

Resumo:  

Palavras-Chave: 

Resumen: 

Palabras Clave: 

Grupo de Trabalho Inscrito 

Artigo Completo 
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GRUPOS DE TRABALHOS (GT’S) 

1. Estado, Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural 

2. Assentamentos Rurais e Reforma Agrária 

3. Movimentos Sociais no Campo e Luta pela Terra 

4. Agroenergia, Mineração e efeitos socioambientais 

5. Campesinato, Comunidades Tradicionais e Resistências  

6. Reestruturação Produtiva e Modernização do território  

7. Relação Capital x Trabalho no Campo: degradação ambiental e saúde do trabalhador 

8. Agrohidronegócio e Conflitos pelo uso da Água 

9. Paradigmas da Relação Cidade-Campo 

10. Processos Migratórios e Mobilidade Espacial do Trabalho 

11. Gênero e Diversidade no Campo  

12. Apropriação da Natureza, Acumulação e Contra hegemonias nos Países do Sul 

13. Cartografias Sociais e as Geotecnologias nos Estudos Agrários 

14. Geopolítica dos alimentos, Agroecologia, Soberania Alimentar 

15. Educação do/no campo e Educação Ambiental  

 

 

PRAZOS (INSCRIÇÕES, ENVIO DE ARTIGOS E CUSTOS) 

 

Cronograma de submissão de Artigos 

Envio dos Artigos De 01 de Abril à 15 de junho de 2015 

Divulgação do aceite 31 de Julho 

 

 

Valores (em Reais – R$ ) e modalidades de inscrição 
 Até 15/06/15 16/06/15 a  31/08/15 A partir de 01/09/15 

Professores universitários e 

demais profissionais 

250,00 300,00 350,00 

Pós-Graduação e professores 

de ensino básico 

150,00 200,00 250,00 

Graduação 60,00 100,00 150,00 

Ouvintes 30,00 60,00 90,00 

Representantes de 

movimentos sociais e 

populações tradicionais 

Isento Isento Isento 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 

Períodos 30/Outubro 

(sexta-feira) 
31/outubro 

(sábado) 
01/novembro 

(domingo) 
02/novembro 

(segunda-feira) 
03/novembro 

(terça-feira) 

 

 

 

Manhã 

 

 

 

 

 

Credenciamento 

 

 (8h às 12h) 

 

Conferência de 

Abertura 

 

 (9h às 12h) 

 

 

Trabalhos de 

Campo 

 

 

 

Grupos de 

Trabalho (GT’s) 

 (8h às 12h) 

 

 

Jornada das Águas e 

Comunidades 

Tradicionais 

(8h30 às 12h) 

 

 

 

 

Tarde  

 

Credenciamento 

 

(12h às 16h) 

 

Oficinas  

 

 

Grupos de Trabalho 

(GT’s) 

 (14h às 18h) 

 

 

 

 

 

Trabalhos de 

Campo 

 

 

Mesa Redonda 1 

 

Mesa Redonda 2 

(8h30 às 12h) 

 

Conferência de 

Encerramento 

 (14h às 16h) 

 

Plenária Final 

(17h às 19h)  

 

 

 

 

Noite  

 

 

 

Ato de Abertura 

Homenagens  

(18h às 20h30) 

 

Atividade Cultural 1 

 (21h) 

 

 

Atividade Cultural 

2 (18h às 18h30) 

 

Atividade Cultural 

3 

 (19h às 22h) 

 

 

 

Atividade  

AGB 

(18h às 20h) 

Atividade 

Cultural 4 

(20h30) 

 

 

 

Mesa Redonda 3 

(18h às 21h30) 

 

 

 

 

Confraternização de 

Encerramento 

(20h) 

  

 

Todas as dúvidas podem ser dirimidas por meio dos seguintes canais de informação: 

endereço eletrônico: singa2015@gmail.com; sítio eletrônico: http://www.eventos.ufg.br/singa 

e telefone +55 62 3521-1184 Ramal 228 (LABOTER). 
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