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O que é o SERNNE? 

• O  Seminário Regional Norte-Nordeste de Pós-
Graduação em Geografia (SERNNE) tem por 
finalidade promover o debate sobre a política 
dos Programas de Pós-Graduação em 
Geografia de modo a compartilhar 
experiências no processo de consolidação da 
Pós-Graduação no norte e nordeste. 



Os cursos mais antigos 
(região sudeste, sul e 
centro-oeste): 
- temmais professores e 

mais orientações;  
- Grupos de Pesquisas 

mais consolidados 
- Mais recursos em 

relação aos mais novos 
- FAP’s 

Os cursos mais novos (norte 
e nordeste): 
- Fixação de doutores 
- Poucas orientações;  
- Grupos de Pesquisas 

recentes 
- Recursos minimos PROAP 
- FAP’s 

Adaptado de Fernanda Bauzys (observatoriogeograficoamericalatina.org) 



Como Surge a RENNEGEO? 

• Rede Norte-Nordeste de Pesquisadores na 
Pós-Graduação em Geografia 

 

– Surge como possibilidade de pensar estratégias 
para a consolidação da pós-graduação 

– Construir alianças e parcerias entre norte e 
nordeste 

 

 

 https://security.ufpb.br/rennegeo/contents/paginas/programas  

https://security.ufpb.br/rennegeo/contents/paginas/programas
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Criar e Operacionalizar a Rede Norte – Nordeste de Pesquisadores na Pós-Graduação em 
Geografia. 
  
A agenda de prioridades segue a ordem abaixo: 
1 - Mapear e formar um banco de dados das capacidades e especificidades temáticas de 
nossos programas e disponibilizar entre os Programas, contendo os seguintes dados: nome, 
instituição, grupo de pesquisa, linha de pesquisa e área de interesse, link do CV Lattes, link do 
Programa de Pós-graduação e-mail e telefone. A Profa. Dra. Maria Madalena Cavalcante, 
Coordenadora do PPGG da Universidade Federal de Rondônia irá encaminhar uma planilha 
aos demais programas para a padronização das informações, as quais terão que estar 
organizadas até Julho/2016. 
2 -  Criar um site da Rede Norte e Nordeste dos Pesquisadores em Geografia  (com 
administração alternada), inicialmente com a UFPB. 
3 - Submeter editais conjuntos entre pesquisadores do Norte e Nordeste (C. Humanas, 
Universal, etc.); 
4 - Promover o diálogo (encontros temáticos internacionais, nacionais e regionais de 
Geografia, seminários, etc., ainda que seja por videoconferência) entre grupos de pesquisa e 
laboratórios; 
5 - Publicação conjunta, pelo menos uma a cada dois anos, entre os programas Norte e 
Nordeste; 
6 - Realizar pelo menos uma banca de mestrado e doutorado com a participação de 
professores dos Programas de Pós-graduação em Geografia do Norte e Nordeste. 
7 -  Trabalhar de forma coletiva para a internacionalização dos programas do Norte e 
Nordeste. 



Primeira reunião da 
RENNEGEO 

SP (reunião coord.) 
em 2017 

 
Pauta 

 

- Uso do PNPD na Rede 
- Participação de bancas 
- Publicação conjunta 
- Integração com 

pesquisadores na 
espanha  

- Entre outros 



Primeira reunião da RENNEGEO 
SP (reunião coord.) março de 2017 



Segunda reunião da 
RENNEGEO 

Paraíba (ENG) 
Julho de 2018 

 
Pauta 

- Uso do PNPD na 
Rede 

- A divulgação das 
revistas  

- Integração com 
pesquisadores na 
espanha  

- A atualiação da 
página 

 



Terceira reunião 
Bahia (SERNNE), setembro 2018 

Pauta 

 

• Critérios de avaliação dos Programas 

• Internacionalização do Programas 

 

• O que queremos e o que podemos via rede?  

• Quais os caminhos a serem delineados? 

 

 



VI SERNNE e III reunião RENNEGEO 

• O VII SERNNE será realizado pela Universidade Federal de Roraima; 

• Há a nescessidade de ter um representante por programa junto a 
RENNEGEO, haja vista a inumeras atividades dos Coordenadores; 

• Atualização e alimentação da Página da RENNEGEO pelos 
pesquisadores (Madalena – UNIR; Angêlo – UFBA e Eduardo – UFPB) 


