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O V Seminário Regional Norte-Nordeste de Pós-Graduação em Geografia 
realizado em Porto Velho - Rondônia, de 25 a 28 de maio de 2016, foi organizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia.  

O evento teve caráter regional, com convidados dos Programas de Pós-
Graduação em Geografia do Norte e Nordeste e representantes de Agências de 
Fomento à Pesquisa. Seu público-alvo foi constituído de pesquisadores e professores, 
além de alunos de pós-graduação em Geografia, profissionais de áreas afins e o 
representante da área de Geografia na Capes. 

O objetivo geral do V Seminário Regional Norte-Nordeste de Pós-Graduação 
em Geografia (SERNNE) foi 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 objetivos específicos foram: 
dialogar sobre os desafios e estratégias referentes aos recursos à pesquisa científica 
regional (projetos interinstitucionais); discutir a inserção da Pós-Graduação no 
contexto nacional e internacional (acordos de cooperação; áreas de fronteiras; projetos 
integrados); debater sobre os veículos de publicação científica e a qualificação das 
revistas na Pós-Graduação em Geografia dessas regiões. 

O V SERNNE foi mais uma oportunidade para o diálogo e proposições que 
possam indicar trajetórias de ampliação e qualificação do saber geográfico no Norte e 
Nordeste. Um momento ímpar para a troca de experiências, que possibilitou pensar a 
Geografia atual e a que queremos projetar para o futuro especialmente nas Norte e 
Nordeste. O evento proporcionou o debate sobre a consolidação da Pós-Graduação e 
a obtenção de recursos para a concretização das pesquisas. 

O evento foi constituído das seguintes atividades: i) Diálogo de Abertura; ii) 
Três Mesas redondas, integradas por pesquisadores dos Programas de Pós-
graduação envolvidos. iii) Fórum de discussões e deliberações. Estiveram presentes 
Coordenadores, Vice-Coordenadores e outros convidados vinculados aos PPGG’s, 
como os representantes de veículos de produção científica e representantes de outras 
instituições: UNIR, UFPE, UECE, UFPA, UFBA, UFS, UFPB, UFRR, UFRN, UFAM, 
Editor da Revista Mercator/UFC, Editor da Revista Geoamazônia/UFPA, 
Representante da Revista RPGeo/UNIR, Representante da Área na CAPES, 
Fundação de apoio a pesquisa de Rondônia-FAPERO e Instituto Federal de Rondônia-
IFRO, Professores pesquisadores do Programas de Pós-Graduação em 
Administração, entre outros. 

No momento de abertura do V SERNNE, foram identificados Coordenadores e 
Vice-Coordenadores que ainda não haviam participado de nenhuma das versões 
anteriores do encontro, e estes foram inseridos como coordenadores de mesa, para 
que todos fossem integrados diretamente ao V SERNNE, o que justificou os ajustes na 
programação original. 

Os temas e palestrantes distribuídos nas mesas redondas foram:  
1. Desafios e estratégias para recursos à pesquisa científica regional (projetos 

interinstitucionais e conjuntura política atual). - Prof. Dr. Andreimar Martins Soares 
(Diretor Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia - 
FAPERO); Prof. Dr. José Aldemir (primeiro Diretor Presidente da Fundação de Amparo 
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à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM); Prof. Dr. Celso Donizete Locatel 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN); Coordenador de mesa Prof. 
Dr. Antônio Ângelo Martins da Fonseca (Vice-coordenador do PPGG da Universidade 
Federal da Bahia - UFBA). 

2. Inserção da Pós-Graduação no contexto nacional e internacional (acordos de 
cooperação; áreas de fronteiras; projetos integrados) - Prof. Dr. Eduardo 
Rodrigues Viana de Lima (Coordenador do PPGG na Universidade Federal da Paraíba 
- UFPB); Profa. Dra. Luiza Bezerra Neta (Coordenadora do PPGG na Universidade 
Federal de Roraima - UFRR); Prof. Dr. Celso Donizete Locatel (Prof. Dr. Do PPGG na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN); Coord. da mesa Prof. Dr. 
Eliomar Pereira da Silva (Universidade Federal de Rondônia). 

3. Repensando os veículos de publicação cientifica da geografia Regional e sua 
Qualificação na Pós-Graduação - Prof. Dr. Eustógio Wanderley Correia Dantas 
(Editor da Revista Mercator – UFC); Prof. Dr. João Santos Nahum (Editor da Revista 
Geoamazonia – UFPA); Prof. Dr. Josué da Costa Silva (Representante da Revista 
RPGeo - UNIR); Coordenador da mesa, Prof. Dr. Otavio José Lemos (Coordenador do 
PPGG na Universidade Estadual do Ceará - UECE) 

4. Fórum de discussão e deliberações/Plenária, Coordenador pelo Prof. Dr. Adnilson 
de Almeida Silva (PPGEO/UNIR) e pelas professoras Dra. Maria Madalena de Aguiar 
Cavalcante (PPGEO/UNIR) e Drª. Rosa Martins Costa Pereira (IFRO). 

Os responsáveis pela realização da plenária do V SERNNE em Rondônia 
fizeram o resgate da proposta apresentada no IV SERNNE, ou seja, do evento 
anterior, ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2014, coordenado pelo PPGEO da 
Universidade Federal de Sergipe e do Fórum Nacional de Coordenadores de Pós-
Graduação em Geografia ocorrido durante a ENANPEGE (Presidente Prudente, 2015). 
Assim, foi feita uma releitura de demandas e encaminhamentos realizados nos dois 
encontros anteriores, para que participantes do V SERNNE compreendessem a 
trajetória percorrida e os temas debatidos em encontros anteriores, com a finalidade 
de parametrizar as ações a partir da historicidade e não com base em eternos 
recomeços, além da sistematização de uma proposta regional conjunta com metas e 
prazos exequíveis. 

Os debates tiveram como eixo norteador as assimetrias, simetrias e novas 
simetrias da geografia brasileira, que se pretende que internacional, mas que ainda 
não consolidada no âmbito regional. Os debates e os encaminhamentos foram 
alinhados a partir de uma clareza da necessidade de articulação local e regional, bem 
como da representatividade do Norte e Nordeste no cenário nacional.   

Após as discussões e deliberações, a plenária do V SERNNE deliberou dois 
encaminhamentos centrais: 

1. Reiterar as solicitações e encaminhamentos dos Relatórios do IV SERNNE 
(2014) e do Fórum Nacional de Coordenadores de Pós-Graduação em 
Geografia (2015) quanto ao encaminhamento junto à ANPEGE e solicitar 
informações sobre o seu cumprimento; 

2. Criar e Operacionalizar a Rede Norte – Nordeste de Pesquisadores na Pós-
Graduação em Geografia. 
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1. Reiterar os documentos de 2014 e 2015 quanto ao encaminhamento 
junto à ANPEGE e solicitar informações sobre o seu cumprimento. 

 

Documento-síntese das demandas ratificadas e de novas demandas 
apontadas pelo V SERNNE 

Evento Demandas Descrição Novas Demandas 

 
 
 
 

IV SERNNE 
(2014) 

 

 
 
 
 

Ação política mais 
efetiva da ANPEGE 

Discussão sobre 
quantidade e 
disponibilidade.  
 

Incluir a garantia da 
manutenção de bolsas 
existentes. 

Retomar o debate da 
avaliação da Pós-
Graduação (pesos e 
concepções).  

Solicitar resposta da 
ANPEGE sobre o 
atendimento dessa 
demanda. 

- 

A ANPEGE e a AGB se 
posicionem politicamente 
quanto à conjuntura 
nacional brasileira 
principalmente, com 
relação à ciência, 
tecnologia e inovação. 

Acompanhar os Programas 
criados 

Solicitar resposta da 
ANPEGE sobre o 
atendimento dessa 
demanda. 

Editais que atendam 
demandas dos PPG’s  
(sem condicionar o mérito 
às notas) 

Solicitar resposta da 
ANPEGE sobre o 
atendimento dessa 
demanda. 

V SERNNE 
(2016) 

Ação política dos 
PPGEOs do Norte e 
Nordeste. 

Articulação com outros programas de pós-graduação para 
a formulação de políticas voltadas à CTI junto às 
Assembleias Legislativas. 

ENANPEGE 
(2015) 

Aproximar a diretoria 
da ANPEGE das 
discussões 
realizadas nos fóruns 
regionais Norte e 
Nordeste. 

Criar representação 
regional da ANPEGE 
(conselheiros) para ser um 
facilitador da articulação 
dos Fóruns Regionais e a 
Diretoria da ANPEGE.  

Solicitar resposta da 
ANPEGE sobre o 
atendimento dessa 
demanda. 

- 

A ANPEGE precisa criar 
um mecanismo de diálogo 
com os Programas, visando 
o aperfeiçoamento dos 
mesmos. 

Solicitar resposta da 
ANPEGE sobre o 
atendimento dessa 
demanda. 
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V SERNNE 
(2016) 

Inserir 
representantes 
regionais Norte-
Nordeste na 
Diretoria da 
ANPEGE 

Encaminhar à ANPEGE: 
 

Solicitação de garantia de representação regional na 
ANPEGE, ainda que seja necessária uma alteração 
regimental. 

Reavaliar critérios 
dos Programas na 
Plataforma 
Sucupira 

Encaminhar à ANPEGE: 

Necessidade de discutir avaliação dos critérios dos 
programas na Plataforma Sucupira, inclusive no que se 
refere a internacionalização, a qual deveria ser parâmetro 
na avaliação para os Programas 3 e 4. 

 

 

2. Criar e Operacionalizar a Rede Norte – Nordeste de Pesquisadores na 
Pós-Graduação em Geografia. 
 
 A Plenária deliberou pela criação de uma Agenda conjunta de trabalho para criar, 
operacionalizar, institucionalizar a e fortalecer a Rede Norte-Nordeste de 
Pesquisadores na Pós-Graduação em Geografia (RENNEGEO). 
 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. 
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 Ao final dos trabalhos foi aberta a inscrição para a próxima sede do SERNNE. 
Após diálogo sobre a sede e a pertinência da periodicidade (anual ou bienal), a 
Universidade Federal da Bahia apresentou proposta que foi aceita pelos demais. 
Desse modo, o VI SERNNE será realizado em 2018 na UFBA em Salvador e que todo 
SERNNE deverá contar com a presença da Diretoria da ANPEGE.  
 A plenária decidiu que os representantes dos PPG’s e pesquisadores do Norte 
e Nordeste devem criar e utilizar espaços em eventos nacionais e temáticos para 
fomento e a continuidade da rede Norte-Nordeste, assim como para o 
acompanhamento das deliberações realizadas no V SERNNE.  
 No dia seguinte foi realizado um trabalho de campo, utilizando um barco no Rio 
Madeira, de modo a promover a interação e diálogo entre os Professores, 
Pesquisadores, Coordenadores e Vice-Coordenadores dos Programas de Pós-
Graduação em Geografia, quando foram discutidas possibilidades de projetos 
conjuntos. Ao final da atividade, o evento finalizou com um almoço coletivo. 
 
 
 

 
Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 30 de maio de 2016. 

 
 
 
 
 

Maria Madalena de Aguiar Cavalcante 
Coordenadora do V SERNNE 

 
 

 


