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PRIMEIRA CIRCULAR
O Congresso Ibero-americano de Estudos Territoriais e Ambientais (CIETA) tem por objetivo
promover

o

intercâmbio

entre

pesquisadores

de

diversas

instituições

de

países

latino-americanos e ibéricos para a discussão da produção geográfica contemporânea.
O primeiro evento surgiu em 2003 por iniciativa de colegas da Universidade de Morelos
(México) e do Instituto de Geografía Tropical (Cuba). Os I e II CIETA, organizados pelo
Departamento de Geografía da Facultad de Arquitectura y Urbanismo, foram sediados em
Cuernavaca (México). O III CIETA foi realizado em Acapulco (México) em 2008, sob a direção
da Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional (UCDR) da Universidad de Guerrero. O IV CIETA
foi organizado pela Universidad de Mérida (Espanha) em 2010. O V CIETA, realizado em
Havana (Cuba) em maio de 2012, teve como organizador o Instituto de Geografía Tropical.
Este ano, o VI CIETA acontecerá entre os dias 8 e 12 de setembro no Departamento de
Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo.
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Nesta ocasião, o evento visa dar continuidade à reflexão sobre as principais questões que a
contemporaneidade nos impõe. As grandes mudanças históricas criam problemáticas novas
ou renovam as já existentes, estimulando o diálogo interdisciplinar. Processos territoriais e
ambientais novos (ou renovados) que exigem o contínuo repensar da geografia – tanto na sua
prática quanto em sua concepção. Um desafio que se torna importante para melhor
compreender e explicar a concretude do mundo.
Eis

a

proposta

para

aproximar,

neste

evento,

geógrafos

e

outros

profissionais

ibero-americanos, por meio de prismas diferentes e complementares. Sabemos que o
trabalho intelectual não avança apenas na solidão, mas também nos encontros, reencontros
e debates.
Esperamos vocês em São Paulo!

EIXOS TEMÁTICOS
EIXO 1 – Transformações territoriais em perspectiva histórica: processos, escalas e
contradições
EIXO 2 – Dinâmicas e conflitos territoriais no campo e desenvolvimento rural
EIXO 3 – Desigualdades urbano-regionais: agentes, políticas e perspectivas
EIXO 4 – Problemas socioambientais no espaço urbano e regional
EIXO 5 – Meio ambiente, recursos e ordenamento territorial
EIXO 6 – Representações cartográficas e geotecnologias nos estudos territoriais e ambientais

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS
As informações necessárias para submissão do resumo são:
- Título
- Nome do(s) autor(es)
- Eixo temático de interesse
- Três palavras-chave
- Texto do resumo
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O texto do resumo deve ter no máximo 500 palavras, e deverá também conter uma
apresentação do problema, objetivos, metodologia empregada e principais resultados.
Nenhuma imagem (mapa, tabela, gráfico, fotografia, etc.) deve ser inserida no resumo.
O resumo poderá ter no máximo três autores, e cada participante poderá inscrever-se com
um trabalho somente (individual ou em co-autoria).
Serão aceitos resumos nas línguas português e espanhol, a critério do(s) autor(es).
Para submeter o resumo, o participante deve entrar no site oficial do evento (6cieta.org),
acessar o item "Inscrições" e criar sua conta no Sistema de Inscrições do evento. Após a conta
ser criada, em "Suas ações", o participante deve criar uma "Nova submissão" e preencher as
informações. Não é necessário anexar nenhum arquivo, apenas preencher os campos
reservados ao resumo.

CALENDÁRIO - PRINCIPAIS DATAS
Submissão de resumos: até 30 de abril de 2014
Divulgação dos resultados: 06 de junho de 2014
Envio de trabalhos completos: 25 de julho de 2014
Realização do VI CIETA: de 08 a 12 de setembro de 2014

CONTATO
Site oficial: http://6cieta.org
E-mail: contato@6cieta.org

Outras informações seguirão na próxima circular.
Acompanhe o site do evento!
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ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
Comissão Organizadora

Mónica Arroyo (Presidente)
Emerson Galvani (Presidente)
Alfredo Pereira de Queiroz Filho
Bianca Carvalho Vieira
Fabio Betioli Contel
Manoel Fernandes de Souza Neto

Comissão Científica

Comissão de Apoio

Aldo Dantas da Silva (UFRN)
Antônio Carlos Colângelo (USP)
Ailton Luchiari (USP)
Amélia Luisa Damiani (USP)
Ana Fani Alessandri Carlos (USP)
André Roberto Martin (USP)
Antônio Carlos Robert Moraes (USP)
Cleide Rodrigues (USP)
Eliseu Savério Sposito (UNESP)
Ermínio Fernandes (UFRN)
João Batista Pereira Cabral (UFG)
João Lima Sant´Anna (UNESP)
José Borzacchiello da Silva (UFC)
Jurandyr Sanches Ross (USP)
Leila Christina Dias (UFSC)
Leonardo José Cordeiro Santos (UFPR)
Lia Osória Machado (UFRJ)
Lígia Vizeu Barrozo (USP)
Lisandra Pereira Lamoso (UFGD)
Luis Alberto Basso (UFRGS)
Luis Antônio Bittar Venturi (USP)
Marcio Cataia (UNICAMP)
Marta Inez Medeiro Marques (USP)
Nelson Fernandes Ferreira (UFRJ)
Olga Lúcia Castreghini de F. Firkowski (UFPR)
Reinaldo Perez Machado (USP)
Rita de Cássia Ariza da Cruz (USP)
Rogério Haesbaert (UFF)
Saint Clair Cordeiro da Trinidade Junior (UFPA)
Sandra Lencioni (USP)
Sueli Ângelo Furlan (USP)
Wagner Costa Ribeiro (USP)
Wanderley Messias da Costa (USP)

André Pasti
Igor Venceslau
Patrícia Maria de Jesus
Paula Borin
Rodolfo Finatti
Wagner Nabarro
Secretaria
Ana Elisa Rodrigues Pereira
Rogério Rozolen Alves
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