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O III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos pretende 
reunir investigadores, entre profissionais e estudantes de 
graduação e pós-graduação, representantes do poder 
público, profissionais diversos e pessoas interessadas na 
temática Riscos e Sociedade, da apropriação do espaço 
à criação de territórios em riscos, para apresentar, 
discutir e propor, perspectivas de construção de políticas 
de gestão e segurança de territórios ameaçados por 
políticas econômicas diversas.

Para alcançar este objetivo, os interessados em partici-
par e ou apresentar seus trabalhos de investigação e ou 
de atuação em gestão de riscos e segurança de territóri-
os, terão à sua disposição três eixos temáticos (Painéis):

1. Vulnerabilidades e Riscos: 

2. Territórios em Riscos: 

3. Resiliência ao Risco: 

LOCAL
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia
Campus Santa Mônica

DATAS
IMPORTANTES

CONTATOS
NEPERGE/IG/UFU:

Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Geografia - Laboratório de Planejamento e 
Educação Ambiental
Bloco 5M do Campus Santa Mônica - Sala: 302 B

+55 34 3239-4549   
+55 34 3291-5970
neperge@gmail.com

RESUMOS
As orientações estão disponíveis nos sites do evento: 
www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Congresso/IIISIAAR e 
www.neperge.ig.ufu.br/IIISIAAR/

Máximo de 2 trabalhos (apenas comunicações orais) por 
autor(a), sendo um deles como primeiro autor(a) e, o outro, 
como coautor(a). Não haverá comunicações em painéis.

Idiomas Oficiais do Evento: Português e Espanhol. 
Também serão aceites trabalhos em língua inglesa e francesa.

20/06/2018 
Início das inscrições.

30/11/2018     
Data limite para a submissão de 
resumos expandidos de comunicações.

20/12/2018 
Comunicação de aceites dos resumos.

20/01/2019 
Data limite para recepção dos resumos revisados.

17/06/2019 
Início do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos.

neste eixo o objetivo é  conhecer e debater trabalhos 
relacionados às dimensões do Risco que representem 
a sua potencialização caso ocorra algum tipo de 
anomalia.     

o objetivo deste eixo é  conhecer e identificar espaços 
apropriados por grandes empreendimentos e que 
representem riscos territoriais diversos, bem como 
avaliar políticas de gestão de riscos e segurança.

objetiva-se neste eixo o  conhecimento e o debate 
acerca de realidades territoriais em que as comuni-
dades ameaçadas, poder público e empreendedores, 
conseguem e ou conseguiram experiências de êxito 
com relação à gestão de riscos e ou acidentes.

Riscos e Sociedade:
Da apropriação do espaço à
criação de territórios em riscos



O acelerado movimento de produção e consumo, 
notadamente a partir da década de 1970 em todo o 
mundo, impôs sobre a sociedade contemporânea 
de todos os países, apropriações do espaço em 
dimensões cada vez maiores. Multiplicaram-se 
assim os processos de territorialização, desterritori-
alização e reterritorialização, delineando novos 
desafios sociais a serem superados face à mer-
cantilização da natureza e, decorrente dessa 
decisão, tem-se  também a sujeição de territórios e, 
porque não dizer, da vida (humana, animal e 
vegetal), enfim, dos sistemas vivos em níveis nunca 
antes experimentados.

Muitos trabalhos acadêmicos foram e são produ-
zidos ocupando-se de descobrir e delinear situações 
espaço-temporais e territoriais que fragilizam a 
relação ser humano-natureza, sem contudo, consi-
derá-las na perspectiva de riscos que podem 
desencadear crises na forma de acidentes graves e 
ou catastróficos.

Portanto, ainda são desafios postos a investigadores 
e profissionais diversos, a identificação dos riscos e 
sua gestão, uma vez que vários países promovem 
políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras à 
segurança das pessoas e sistemas vivos. Quase 
sempre são os grandes empreendimentos nacionais 
e transnacionais relacionados aos setores energético, 
minerário, agronegócio, imobiliário, viário, dentre 
outros, os que mais alteram as relações territoriais 
que perpassam ao âmbito local, regional, nacional 
e, por vezes, internacional.

Neste sentido, torna-se fundamental o fomento de 
espaços de diálogos, a exemplo de um Simpósio, 
em que a temática Riscos e suas dimensões possam 
ser debatidas para se apontar perspectivas de 
políticas de apropriação do espaço que efetivamente 
promovam a segurança dos territórios atingidos por 
grandes empreendimentos e ou por políticas frágeis 
de planejamento e ordenamento territorial.

Dia 17/06/2019 – segunda-feira
13:00 às 17:00 - Credenciamento
18:00 às 19:00 - Cerimônia de abertura
19:00 às 20:00 - Conferência de abertura
                20:00 - Coquetel de Boas Vindas
                21:00 - Atividade Cultural

Dia 18/06/2019 – terça-feira 
  8:30 às 11:30 - Mesa Redonda 1 
      Tema: Vulnerabilidades e Riscos
11:30 às 12:00 - Debates
12:00 às 14:00 - Almoço
14:00 às 17:00 - Espaços de diálogos
17:15 às 18:15 - Palestra sobre Vulnerabilidades e Riscos 

Dia 19/06/2019 – quarta-feira 
  8:30 às 11:30 - Mesa Redonda 2 
      Tema: Territórios em Riscos
11:30 às 12:00 - Debates
12:00 às 14:00 - Almoço
14:00 às 17:00 - Espaços de diálogos
17:15 às 18:15 - Palestra sobre Territórios em Risco 
                18:15 - Debates

Dia 20/06/2019 – quinta-feira 
  8:30 às 11:30 - Mesa Redonda 3 
      Tema: Resiliência ao Risco
11:30 às 12:00 - Debates
12:00 às 14:00 - Almoço
14:00 às 17:00 - Espaços de diálogos
17:15 às 18:15 - Conferência de encerramento

Dia 21 a 23/06/2019 – sexta a domingo
Trabalho de Campo a Mariana/MG e
cidades históricas coloniais.
(Saída de Uberlândia às 9:00 de sexta-feira 
dia 21/06. Vagas limitadas a 40
 pessoas, por adesão e 
pagamento específico).
Valor único de 700,00
(setecentos reais) até ao
dia da viagem.

Investigadores de Instituições Universitárias;

Estudantes de graduação que atuaram, ou atuem, em 
programas de Iniciação Científica, ou cujo trabalho 
seja resultado de pesquisa acadêmico-científica com 
indicação obrigatória do nome do orientador;

Estudantes de pós-graduação;

Técnicos e profissionais de órgãos públicos relacionados 
à gestão do território e de riscos;

Técnicos e profissionais de grandes empreendimentos.

Membros de comunidades atingidas e ou ameaçadas 
por grandes empreendimentos, ligadas a associações 
e/ou organizações não-governamentais.

01/03 a 31/03/19 Após 31/03/19

Estudantes de
 graduação

Estudantes de
pós-graduação

Profissionais 
e instituições

Trabalho de Campo
(Iclui duas diárias de hotel e passagens)

 Até  31/12/18

R$ 150

R$ 200

R$ 200

R$ 250

R$ 300

R$ 300

R$ 400

R$ 500R$ 350

R$ 700 R$ 700R$ 700

INSCRIÇÃO


