
CICLO DE PALESTRAS:

DEBATES GEOGRÁFICOS EM 

TEMPOS DE PANDEMIA

De 08 a 29 de maio de 2020

Local: Evento transmitido pelo 

YouTube - Geografia CEAD UFPI

Inscrição pelo link:

https://linktr.ee/geogr
afiaceadufpi

ORGANIZAÇÃO:
Coordenação do Curso de Geografia –

EAD/UFPI 

APRESENTAÇÃO

O Ciclo de Palestras: Debates Geográficos

em tempos de Pandemia, é um evento promovido

pelo Curso de Geografia do Centro de Educação

Aberta e à Distância da Universidade Federal do

Piauí e visa promover discussões a respeito das

inquietações e incertezas que a sociedade está

vivenciando com o evento da Covid-19,

sobretudo nesse momento de distanciamento e

isolamento social. É um evento destinado aos

profissionais da Geografia e demais áreas do

conhecimento que se dedicam ao ensino, aos

estudos ambientais e sociais. As palestras serão

realizadas via plataforma digital e contará com a

presença de ilustres professores que irão debater

sobre os temas propostos interagindo com o

público participante.

OBJETIVOS
• Retomar os vínculos nesse período de

distanciamento social decorrente da

pandemia de Covid-19, com a realização

de atividades inerentes à formação docente

em Geografia;

• Discutir de que forma a ciência geográfica

pode contribuir para o entendimento da

proliferação da Covid-19, através do

cenário da globalização e suas repercussões

nos territórios centrais e periféricos;

• Entender os desafios da utilização das

Tecnologias da Informação e Comunicação

(TICs) para o ensino remoto na educação

básica;

• Discutir os mitos e verdades acerca da 

influência da Climatologia na proliferação 

do Covid-19;

PROGRAMAÇÃO

08/05:Conferência de Abertura –

Contextualização geográfica em tempos de

distanciamento social.

Coordenação do curso de

Geografia/CEAD/UFPI

Mesa Redonda 1 – Geografia e projeções

ambientais pós Pandemia.

Palestrantes: Profa. Dra. Livânia Noberta de

Oliveira e Prof. Dr. Reurysson Chagas de Sousa

Morais

Mediador: Prof. Me. Leilson Alves dos Santos

15/05: Mesa Redonda 2 – As Tecnologias da

Informação e Comunicação (TICs) e os desafios

para o ensino remoto na educação básica.

Palestrantes: Profa. Bruna Gabriele de Oliveira

Araújo e Profa. Daniella Maria Furtado

Mediador: Prof. Dr. Lineu Aparecido Paz e Silva

22/05: Mesa Redonda 3 – Climatologia e

Covid-19: mitos e verdades.

Palestrantes: Prof. Me. Werton Francisco Rios

da Costa e Prof. Me. Kleyson Campelo de

Araújo

Mediador: Prof. Dr. Francílio de Amorim

Santos

29/05: Conferência de encerramento – A

globalização da pandemia e as repercussões

nos territórios centrais e periféricos.

Palestrante: Profa. Dra. Maria Encarnação

Beltrão Spósito

Mediador: Prof. Dr. Raimundo Wilson Pereira

dos Santos

https://linktr.ee/geografiaceadufpi

