
Imprimindo: 
Este pôster tem 122 cm de largura por 91 
cm de altura. Ele foi projetado para ser 
impresso em uma impressora de grandes 
formatos. 
 

Personalizando o Conteúdo: 
Os espaços reservados deste pôster estão 
formatados para você. Digite nos espaços 
reservados para adicionar texto ou clique 
em um ícone para adicionar uma tabela, 
gráfico, elemento gráfico SmartArt, 
imagem ou arquivo multimídia. 

Para adicionar ou remover marcadores do 
texto, basta clicar no botão Marcadores 
da guia Página Inicial. 

Se precisar de mais espaços reservados 
para títulos, conteúdo ou texto do corpo, 
faça uma cópia do que você precisa e 
arraste para o lugar. Os Guias Inteligentes 
do PowerPoint o ajudarão a alinhá-lo com 
todo o resto. 

Quer usar suas próprias imagens em vez 
das nossas? Não tem problema! Basta 
clicar com o botão direito do mouse em 
uma imagem e escolher Alterar Imagem. 
Mantenha a proporção das imagens ao 
redimensionar arrastando um canto. 

O EVENTO 
 

As dinâmicas políticas do século XXI lançam novos desafios 
aos geógrafos políticos, geopolíticos e gestores do território. 
As mudanças em curso afetam o cotidiano das sociedades, 
conectadas ou excluídas de redes formais e informais, através 
das quais se difundem estratégias de organização e ação 
político-territorial. Tais estratégias afetam as instituições 
políticas, criando novos cenários para o reordenamento e 
gestão do território., envolvendo diversos agentes e 
organizações estabelecidas em múltiplas escalas  de  ação.  

Assim, a Rede Brasileira de Geografia Política, Geopolítica e 
Gestão do Território (REBRAGEO), vem procurando reforçar as 
parcerias nacionais e internacionais para ampliar as reflexões 
e discussões sobre a dimensão política do espaço que 
simultaneamente é produto e condição das ações do poder 
público e suas instituições, destacando a inserção político-
institucional dos movimentos sociais e as transformações nas 
tessituras políticas à partir das novas escalas dos processos 
econômicos. Tal interesse estimulou a proposta de realização 
de encontros regulares, de caráter bianual, entre esses 
profissionais, para fortalecer as conexões nacionais e 
internacionais da pesquisa acadêmica nas áreas de geografia 
política, geopolítica e gestão do território.  

PROGRAMAÇÃO 
 

05 DE OUTUBRO 
 

MESA DE ABERTURA  (Coordenação Geral do CONGEO) 

  

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

Tendências contemporâneas da geografia política e da geopolítica 

Prof. Dr.  Stephane  Rosière (UNIVERSIDADE DE REIMS) 
 

 
 
06 DE OUTUBRO 

MESA 1 

A INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA: quais periferias, quais centralidades? 

Prof. Dr. Ricardo Nogueira  (UFAM) 

Prof. Dr. Aldomar A. Ruckert (UFRGS) 

Prof. Dr. Camilo Pereira Carneiro Filho (UFRGS) 

 

MESA 2 

REESTRUTURAÇÃO FEDERATIVA NO BRASIL: competências de novas 
governanças cooperativas 

Prof. Dr. Antonio Ângelo Fonseca (UFBA) 

Profa. Dra. Juliana Nunes Rodrigues (UFF) 

Porfa. Dra. Rejane Cristina de Araújo Rodrigues (UERJ e PUC-Rio) 

Prof. Dr. Augusto César P. da Silva (PUC-Rio) 

 

07 DE OUTUBRO 
MESA 3 

CARTOGRAFIAS, FRONTEIRAS E GLOBALIZAÇÃO 

Prof. Dr. Hervé Thery (USP) 

Prof. Dr. Marcos L. Mondardo (UFGD) 

Prof. Dr. Wendell Teles de Lima (UFAM) 

Profa. Dra. Rebeca Steiman (UFRJ) 

Prof. Dr. Gutemberg Vilhena (UNIFAP) 

Prof. Dr. Stephane Rosière (UNIVERSIDADE DE REIMS) 

 

 MESA 4 

A INSERÇÃO DO NORDESTE NA GEOESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 
E NA GEOECONOMIA GLOBAL 

Profa. Dra. Beatriz Soares Pontes (ex-UFRN) 

Prof. Dr. Edu Albuquerque (UFRN) 

Palestrante da Aeronáutica 

Palestrante da Marinha 

GDs: Grupos de Discussão (apresentação dos trabalhos). 
Trabalho de Campo: vagas limitadas, maiores informações durante o evento. 

MAIORES INFORMAÇÕES  

O LINK DO SITE ESTARÁ SENDO DISPONIBILIZADO EM BREVE EM 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/495769023944365/ 

FINANCIAMENTO 

 2° CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA POLÍTICA, GEOPOLÍTICA E 
GESTÃO DO TERRITÓRIO 

NATAL, RIO GRANDE DO NORTE 
 2° CONGEO – NATAL, 5 A 8 DE OUTUBRO DE 2016 

 
 

APOIO 

GEOPROF 
UFRN  

http://www.geo.puc-rio.br/congresso

