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Iº SEMINÁRIO DE
GRUPOS DE
PESQUISA
DO PPGGEO

patrim
ô
nio

08 de setembro de 2015
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGGEO

APRESENTAÇÃO
O Seminário dos Grupos de Pesquisa representa uma demanda surgida ainda
durante o Seminário de Planejamento Estratégico de 2014, tendo por princípio
a necessidade de superação de uma cultura de investigação solitária e
desconectada daquilo que vem sendo produzido por outros pesquisadores
dentro do Programa. Esta cultura não valoriza as trocas, o trabalho em rede e,
não raras vezes, gera uma duplicação de esforços e investimentos na
investigação de questões semelhantes. Assim, o presente Seminário terá a
finalidade de permitir que os pesquisadores e alunos de graduação e pósgraduação vinculados aos Grupos de Pesquisa radicados dentro do PPGGEO
tenham a oportunidade não apenas de apresentar publicamente suas temáticas
de trabalho e produções mais relevantes, como também de conhecer aquilo
que foi ou está sendo produzido pelos demais Grupos, possibilitando o
reconhecimento, a aproximação e a geração de sinergias dentro do Programa.
Considerando os objetivos deste Seminário, decidiu-se incluir na programação
apenas os Grupos de Pesquisa registrados no CNPq e certificados pela UFSM,
cujos líderes façam parte do PPGGEO, seja como Permanentes ou
Colaboradores. Da mesma forma, em função do número de grupos e do tempo
disponível, a apresentação de cada Grupo de Pesquisa ficará sob a
responsabilidade do líder do Grupo, dentro do tempo estipulado.
A comissão organizadora do Seminário fornecerá a cada Grupo um roteiro de
apresentação que poderá ser usado como sugestão para a apresentação do
Grupo de Pesquisa, evitando que algum elemento seja esquecido e
qualificando o debate posterior.

PROGRAMAÇÃO
08:30hs – Abertura do seminário e apresentação da proposta do evento
08:45hs- Fala da PRPGP (Situação dos grupos de pesquisa na UFSM e
desafios para o futuro)
09:15hs – Apresentação do Grupo LAGEOLAM
09:45hs- Intervalo para café
10:00hs – Apresentação do Grupo GEPET
10:30hs- Apresentação do Grupo PANGEA
11:00hs- Apresentação do Grupo Geociências
12:00hs – intervalo de almoço
13:30hs – Apresentação do Grupo Geotecnologias Aplicadas
13:50hs- Apresentação do Grupo Quantificação Aplicada
14:10hs- Apresentação do Grupo Espacialidades Urbanas
14:30hs- Apresentação do Grupo NERA
14:50hs- Apresentação do Grupo SR Espectral Angular
15:30hs- Intervalo para café
15:50hs- Discussão de Encerramento (desafios para a pesquisa no PPGGEO)

GRUPOS DE PESQUISA NO PPGGEO:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Laboratório de Geologia Ambiental – LAGEOLAM
Grupo de Pesquisa em Educação e Território – GEPET
Grupo de Pesquisa em Patrimônio Natural, Geoconservação e Gestão
das Águas – PANGEA
Grupo de Pesquisa em Geociências
Grupo de Pesquisa em Geotecnologias Aplicadas à Análise Ambiental
Grupo de Pesquisa em Quantificação Aplicada à Ciência da Terra e do
Meio Ambiente
Grupo de Pesquisa em Espacialidades Urbanas
Núcleo de Estudos Regionais e Agrários – NERA
Grupo de Pesquisa em Sensoriamento Remoto Espectral Angular

17:30hs- Finalização das atividades

Comissão Organizadora:
- Fábio Marcelo Breunig
- Carlos Alberto Pires
- Adriano Severo Figueiró

