1a. Circular

IV CIMDEPE – Simpósio Internacional sobre Cidades Médias
Urbanização e cidades médias – territórios e espacialidades em questão
Villarrica – Chile
20 a 24 de abril de 2020
Local:
Pontificia Universidad Católica de Chile
Campus Villarrica
Apresentação:
A forte expansão das cidades médias a nível mundial é um fenômeno que já tem gerado
múltiplos debates em torno dos efeitos que possuem sobre a reestruturação econômica,
diferenciação socioespacial e meio ambiente. Este crescimento ocorre em um contexto de
ampla hegemonia de um modelo neoliberal e de mercado, especialmente nos países latinoamericanos. Um dos principais problemas deste acelerado crescimento urbano é a falta de
eficaz planejamento ou que se realize, na maior parte dos casos, de maneira pouco
sustentável. Muitas vezes a morosidade na aprovação dos instrumentos de planejamento
urbano impede a antecipação às rápidas dinâmicas imobiliárias ou da produção de
assentamentos espontâneos e irregulares. Isto gera grandes problemas na segregação social,
no trânsito, na perda de patrimônio cultural, entre outras dificuldades. Neste sentido, o
Simpósio aborda as preocupações tradicionais das cidades médias que tem recebido grande
quantidade e diversidade de pesquisas em perspectiva histórica, questões econômicas,
industriais, do agronegócio, no comércio, nos novos espaços de consumo e nas desigualdades
sociais. Assim como também inclui novos temas que não tem sido abordados com frequência
nos estudos latino-americanos, como modelos e simulações de crescimento urbano,
desenvolvimento sustentável, resiliência e nas questões culturais nas cidades médias.
Neste contexto, são propostos os seguintes temas que deverão ser debatidos nos Grupos de
Trabalho (GT):
1. Produção e modelação do espaço em cidades médias marítimas, lacustres e fluviais. Reflexões
sobre políticas públicas, sustentabilidade e resiliência urbana
Rodrigo Hidalgo (PUC), Cristián Henríquez (PUC), Laura Rodríguez (U. Austral), Vicente
Aprigliano (PUCV), (Paulo Gusmão (UFRJ), Saint-Clair Trindade (UFPA), Vitor Miazaki (UFU),
Oscar Sobarzo (UFS)

2. Rede urbana (História, tendências e perspectivas)
Jan Bitoun (UFPE), Doralice Sátiyro Maia (UFPB), Beatriz Ribeiro Soares (UFU), Marcio
Catelan (UNESP), Carmen Bellet (Universitat de Lleida)

3. Reestruturação produtiva, indústria e cidades médias
Eliseu Sposito (UNESP), Cleverson Reolon (UEM), Diana Lan (UNCPBA), Igor Catalão
(UFFS)
4. Urbanização, expansão urbana e novos espaços de consumo
Maria Encarnação Sposito (UNESP), William Ribeiro, (UFRJ) Arthur Withacker (UNESP)
João Carlos Lima (UP Moçambique), José Aldemir Oliveira (UFAM), Lincoln Diniz (UFPE)
5. Desigualdades socioespaciais. Produção de moradia, dinâmica imobiliária e segregação
residencial
Renato Pequeno (UFCE), Everaldo Melazzo (UNESP), Maria José Martineli Calixto (UFGD),
Eliane Melara (UFF), Wagner Batella (UFJF)
6. Interculturalidade, agronegócio e questões alimentares em cidades médias
Gonzalo Salazar (PUC), Tatiana Schor (UFAM), Josias de Castro Galvão (UFCG)

Público esperado:
- Estudantes de pós-graduação
- Alunos de graduação
- Profissionais (Professores, pesquisadores e técnicos)

Datas importantes:
Data: 20 a 24 de abril de 2020
Inscrição de trabalhos: Até 15 de novembro de 2019
Divulgação dos trabalhos aceitos: 15 de dezembro de 2019

Normas para envio dos trabalhos
Os trabalhos deverão respeitar os seguintes pré-requisitos:
• Só serão aceitos para avaliação trabalhos completos, entre 15 e 20 páginas;
• Somente será aceito um trabalho por autoria ou co-autoria;
• O nome do orientador deve constar em nota de rodapé e não na condição de co-autor.
• Os trabalhos completos submetidos deverão ser assim estruturados:
- Indicação do Grupo de Trabalho o qual o artigo será submetido;
- Documento em formato [com extensão] *.doc, *.docx, *.rtf ou *.odt, cujo tamanho
máximo não ultrapasse 2 Mb, mesmo com figuras inclusas;
- Letra Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5;

-

Título em Negrito, com todas as letras em maiúscula; subtítulos em negrito e numerados
com algarismos arábicos;
Nome do autor imediatamente após o título, com sua vinculação acadêmica [instituição,
laboratório, grupo de pesquisa, etc.] como nota número 1;
Após o nome do autor, resumo entre 5 e 10 linhas e três palavras-chave;
As figuras, mapas e tabelas devem ser ordenadas numericamente e inseridas no próprio
texto;
Notas de texto devem ser colocadas, de forma numerada, no rodapé da página;
As referências bibliográficas devem ser relacionadas ao final do texto, no formato ABNT.

Os trabalhos não selecionados para compor as sessões de trabalhos em forma de mesas
redondas, poderão ser indicados para exposição em formato de pôster, à critério do comitê
científico.
Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail: cimdepe2020@gmail.com
-Debe-se inserir o nome do Grupo de Trabalho no assunto do e-mail
Valores:
A forma de pagamento deverá ser informada na segunda circular do evento.

Estudantes
(graduação)
Profissionais

Até 15 de novembro
de 2019
US $ 20,00
US $ 100,00

Até 20 de abril de
2020
US $ 40,00
US $ 150,00

Comitê Científico:
Arthur Magon Withacker (UNESP)
Beatriz Ribeiro Soares (UFU)
Carlos Brandão (UFRJ)
Maria Carmen Bellet Sanfeliu (Universitat de Lleida)
Cristián Henríquez (PUC/Chile)
Denise de Souza Elias (UECE)
Diana Lan (UNCPBA/Argentina)
Doralice Sátyro Maia (UFPB)
Eliane Melara (UFF)
Eliseu Savério Sposito (UNESP)
Everaldo Santos Melazzo (UNESP)
Federico Arenas Vásquez (PUC/Chile)
Floriano Godinho de Oliveira (UERJ)
Gláucio Marafon (UERJ)
Gonzalo Salazar (PUC)
Igor Catalão (UFFS)
Jorge Quense (PUC)
José Aldemir de Oliveira (UFAM)

José Maria Llop Torne (Catedra UNESCO/Ciudades intermedias – urbanización y
desarrollo)
João Carlos Lima (UP/Moçambique)
Josias de Castro Galvão (UFCG)
Julia Adão Bernardes (UFRJ)
Laura Rodríguez (U. Austral, Valdivia)
Lincoln Diniz (UFPE)
Maria Encarnação Beltrão Sposito (UNESP)
Maria José Martinelli Calixto (UFGD)
Oscar Alfredo Sobarzo Mino (UFS)
Paulo Pereira de Gusmão (UFRJ)
Renato Pequeno (UFCE)
Roberto Lobato Corrêa (UFRJ)
Rodrigo Hidalgo (PUC)
Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior (UFPA)
Vicente Aprigliano (PUCV)
Tatiana Schor (UFAM)
William Ribeiro da Silva (UFRJ)
Zacarias Ombe (UP/Moçambique)
Cronograma:
20/04

22/04
GT

Teoria e
método para
ciudades
médias
(modelação,
ritmos,
tendências)

Manhã

Conferência de
abertura Rodrigo Hidalgo
(PUC/Chile)

Tarde

Noite

21/04
Mesa 1

Confraternização

Mesa 2
Cidades
médias e as
interações
espaciais
(com as
metrópoles,
com o campo
e com as
cidades
pequenas)

GT

23/04
Mesa 3
Dinâmicas
espaciais do
consumo
contemporâneo
em cidades
médias

Mesa 4
Moradia,
Políticas
públicas e
cidades médias

17:00 – 18:30
Reunião de
Avaliação
18:00 as 20:00

24/04
Terreno
VillarricaPucón

Conferência de
encerramento
Maria
Encarnação
Sposito
(UNESP/Brasil)

Financiamentos e apoios:
- FONDECYT - CONICYT
- PUC-Chile
- CEDEUS
- FAPESQ –Paraíba
- CNPq
- UFPB
- UFRJ
- ReCiMe

Contatos:
Cristián Henríquez: cghenriq@uc.cl, 56 2 23544718, http://geografia.uc.cl/
Gonzalo Salazar: gonzalosalazar@uc.cl, 56 2 2354 1234, http://centrodesarrollolocal.uc.cl/
William Ribeiro: williamribeiro@ufrj.br 55 021 2590 1880 www.geografia.ufrj.br
www.recime.org

