Simpósio Internacional
Circulação das ideias e história dos saberes
geográficos: hierarquias, interações e redes
16 a 20 de Dezembro de 2014
Rio de Janeiro, Brasil
Segunda Circular
A Rede Brasilis (Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia Histórica) e o Programa de PósGraduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em colaboração com a
Comissão de História da Geografia da União Geográfica Internacional (UGI), vêm reiterar o convite à
comunidade científica para o Simpósio Internacional “Circulação das ideias e história dos saberes geográficos:
hierarquias, interações e redes”, a se realizar no Palácio Universitário da Praia Vermelha (UFRJ), Rio de
Janeiro - RJ, Brasil, nas datas referidas.
A data-limite de envio dos resumos dos trabalhos foi postergada para 31 de julho de 2014.
Os resumos devem ser enviados para o e-mail <simposio.hg@gmail.com.> nas condições descritas
na Primeira Circular. Solicita-se a quem ainda não enviou sua proposta de trabalho que o faça através
do formulário anexo e que nomeie a mensagem envida, no item “assunto”, da seguinte maneira:
resumo_SOBRENOME_NOME ]
Os procedimentos e valores da inscrição permanecem os mesmos da Primeira Circular.
Recordamos as datas importantes:
Item
Prazo final de recepção dos resumos
Comunicação dos resumos aceitos
Simpósio

Data
31 de julho de 2014
a partir de 8 de setembro de 2014
16 a 20 de dezembro de 2014

Programação: A programação definitiva do evento será divulgada após a comunicação dos resumos
aceitos, com a confirmação da conferência de abertura e das sessões de apresentação de trabalhos.
Informação adicional sobre as atividades complementares do dia 20 de dezembro de 2014:
Estão confirmadas as visitas à Biblioteca Nacional ou Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (9:00 às 12:00h), brunch (12:30h) e excursão ao Parque Nacional da Tijuca (14-18h), onde será
realizado o trabalho de campo Floresta da Tijuca e Evolução Histórica da Cidade do Rio de Janeiro. O custo do
programa completo, incluídos brunch e transporte, é de U$ 90 (R$ 200). O pagamento deve ser feito no
credenciamento ao longo do evento.
Informação adicional sobre o Comitê Científico: o Prof. Jorge Cañizares Esguerra (University of
Texas-Austin) passa a integrar o Comitê Científico do Simpósio.
Contato: todo contato com a Comissão Organizadora do evento deverá ser realizado através do e-mail
<simposio.hg@gmail.com>

