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Geoconservação e 
Desenvolvimento Territorial: 

Realidade e Desa�os

O ELBPGG nasceu em 2014 a partir das parcerias de 
pesquisa entre a UFSM e a Universidade do Minho (Por-
tugal), visando abrir um espaço acadêmico de alto nível 
para a discussão das temáticas que envolvem a Geo-
conservação, com especial foco nos aspectos do Patri-
mônio Geomorfológico. A primeira edição (2014) ocor-
reu em Coimbra, a segunda edição (2017) em Ponta 
Grossa, junto com o IV Simpósio Brasileiro de Patrimô-
nio Geológico, e a terceira edição (2019) ocorreu em 
Guimarães.

A partir da segunda edição, os pesquisadores envolvi-
dos na organização já deram início à construção de uma 
Rede Ibero-americana de Patrimônio Geomorfológi-
co e Geoconservação (REDIPA), não apenas para 
apoiar a realização destes eventos, mas também para 
potencializar as parcerias de pesquisa e publicações no 
âmbito desta temática. Atualmente estão envolvidos 
nesta Rede pesquisadores brasileiros da UFSM (Uni-
versidade Federal de Santa Maria, UNB (Universidade 
de Brasília), UEPG (Universidade Estadual de Ponta 
Grossa), UNICAMP (Universidade de Campinas), 
UFPEL (Universidade Federal de Pelotas), IFSC (Insti-
tuto Federal de Santa Catarina), UFPI (Universidade 
Federal do Piauí), UFRN (Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte), UFPB (Universidade Federal da 
Paraíba), UFT (Universidade Federal de Tocantins) e 
pesquisadores portugueses da UMINHO (Universidade 
do Minho), UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro), UC (Universidade de Coimbra), e UL (Uni-
versidade de Lisboa). A expectativa dos organizadores 
é que a partir do IV ELBPGG, novos pesquisadores da 
área se integrem de forma permanente a esta Rede 
Ibero-americana.

HISTÓRICO

INFORMAÇÕES : https://elbpgg.org/
                                 https://www.facebook.com/elbpgg/
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Evento em formato híbrido



EIXOS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Patrimônio Geomorfológico e Geoconservação:
Inventário, Valoração e Proteção

Geoturismo e interpretação patrimonial

Estratégias geoeducativas e desa�os de formação
pro�ssional em Geoconservação

O papel das comunidades no desenvolvimento 
territorial em Geoparques

OFICINAS

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

Os trabalhos de campo são uma marca dos ELBPGG e se constituem em momentos 
de aprofundamento de questões, diálogos e trocas de idéias entre os pesquisado-
res.  Para esta quarta edição, a comissão organizadora estará empenhada em 
garantir a participação de todos os participantes nos campos de curta duração, que 
ocorrerão nos dias 6,7 e 8 pela tarde no território do Geoparque Quarta Colônia. Por 
isso mesmo o número de inscrições presenciais será limitada, a fim de garantir a 
participação de todos no trabalho de campo. Já nos trabalhos de campo pós-evento, 
com dois dias de duração, contarão com inscrições separadas, e limitadas a um total 
de 35 vagas para cada um dos roteiros envolvendo os Geoparques Caçapava e 
Caminhos dos Cânions do Sul. A inscrição no trabalho de campo cobrirá o transpor-
te, estadia e alimentação.

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Os ELBPGG se constituem em espaços importantes de formação de novos 
profissionais na área do patrimônio geomorfológico e geoconservação, e 
por isso a oferta de Oficinas técnicas que  permitam a inserção de novas 
temáticas e o aperfeiçoamento de metodologias e  instrumentais represen-
tam uma marca destes eventos. Para esta IVº edição, os participantes 
poderão propor a oferta de  oficinas para até 20 participantes, que serão 
avaliadas e selecionadas pela comissão organizadora e ofertadas gratuita-
mente aos participantes mediante a disponibilidade de infra-estrutura.

Os trabalhos submetidos ao evento poderão ser apresentados no formato 
de banner ou apresentação oral, sendo que para os participantes que opta-
rem em acompanhar o evento de forma remota, apenas a apresentação 
oral, por vídeo-conferência, será permitida. A comissão científica poderá, a 
seu critério, sugerir a mudança na modalidade dos trabalhos aprovados, 
entre banners e apresentação oral.
Os cinco melhores trabalhos de cada eixo serão selecionados pela Comis-
são Científica para serem publicados em formato completo em um número 
especial de uma revista de relevante impacto científico na área. Os demais 
serão publicados em formato de resumo expandido nos Anais do Evento.

CALENDÁRIO

Início do prazo para submissão dos resumos extendidos
(5 páginas)

Limite para submissão dos resumos extendidos
(5 páginas)

Limite para divulgação dos trabalhos aprovados

Dezembro

15

Fevereiro

15

Março

30

Maio

05
Limite para envio dos resumos corrigidos, do banner em
formato pdf e do comprovante de pagamento da inscrição

Junho

30
Limite para os autores dos 20 trabalhos selecionados
enviarem o artigo completo do trabalho
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