ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA PARTICIPARAM DA
“IV SEMANA DE CURSOS INSTITUCIONAL E DO
XIII WORKSHOP MULTIDISCIPLINAR SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM”
Os alunos do curso de licenciatura em Geografia do ISECAMP, nos dias 21 e 22 de setembro
de 2017, participaram das atividades da “IV Semana de Cursos Institucional e do XIII Workshop
Multidisciplinar sobre Ensino e Aprendizagem - WEA”. Entre as atividades oferecidas, destaca-se a
palestra do Geógrafo Rogério Dell’Antonio, no dia 21 de setembro, que abordou o tema
“Espeleologia: exploração, pesquisa e conservação de cavernas, contribuindo com a abordagem
prática e teórica da atividade e consolidando entre os alunos conceitos associados espaços
protegidos, legislação e aspectos relevantes da natureza física de espaços de cavernas em todo o
Brasil.
No dia 22 de setembro, a Profa Dra. Paula Cristiane Strina Juliaz, a partir do tema “o
pensamento espacial na educação básica”, proporcionou um mergulho no universo complexo da
construção do pensamento espacial, ampliando as perspectivas dos alunos sobre inteligência
espacial para além da concepção proposta por Howard Gardner em sua Teoria das Inteligências
Múltiplas. Foram abordadas as formas de construção do pensamento espacial, numa perspectiva
geográfica e com base em conceitos/categorias de análise da Geografia, especialmente os
propostos por Rui Moreira. A abordagem dinâmica e instigante fomentou entre os alunos questões
e colocações que permitiram um ambiente de participação e diálogo rico sobre o tema.
Ainda durante a Semana de Cursos, o Evento WEA - WEA- Workshop Multidisciplinar sobre
Ensino e Aprendizagem, permitiu uma rica programação de apresentações e diálogos entre diversas
áreas da produção acadêmica da instituição e diferentes atores (discentes, docentes e demais
participantes). Os diversos trabalhos apresentados em múltiplas áreas, proporcionaram à
comunidade acadêmica construções de pontos de contato e pontes entre diferentes área de
conhecimento. A Geografia, nesta edição do WEA, teve a contribuição de Simone Nasar, que
apresentou seu trabalho “A evolução e consolidação da Cartografia”.
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Simone Nasar apresentando trabalho sobre
Cartografia, pelo WEA

Compartilhamento de títulos– Profa Dra. Paula

Profa Dra. Paula C.S. Juliaz em diálogo com
discentes durante evento

Docentes e discentes de Geografia registrando a
passagem da Profa Dra. Paula no evento.
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