
 

 

PLANO DE TRABALHO – GESTÃO 2018/2020 

 

Em recente reunião, pós-escolha da nova gestão do LABOTER, os professores 

Romualdo Pessoa (Coordenação) e Leandro Lima (Vice-Coordenação) se 

reuniram para traçar um plano de trabalho nas questões mais imediatas e 

naquelas atividades que já se tornaram parte da programação do Laboratório. 

A seguir apresentamos alguns desses pontos, que tem como preocupação 

principal, além da consolidação e fortalecimento do Laboter, também a 

necessária integração entre professores/as-pesquisadores/as e estudantes-

orientandos/as. Para isso, alguns elementos, como a organização e sua 

refuncionalização a partir da consulta a estudantes e docentes, terão  uma 

atenção especial. A projeção do Laboter, mediante uma maior divulgação das 

atividades que são desenvolvidas se fará na continuidade dos colóquios, mas 

também no acompanhamento às defesas de TCCs, dissertações e teses pelos 

usuários e orientandos vinculados ao Laboratório. A seguir, alguns eixos 

previstos: 

 

DINAMIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Colóquios do Laboter:  Compreendemos que os colóquios, com intuito de 

estimular a reunião e o debate aberto dos pesquisadores participantes, ocorra 

semestralmente. Tal rotina se articula e antecipa processos avaliativos 

externos preparando os discentes do laboratório para a lida com a divulgação 

dos resultados das pesquisas vinculadas. Neste sentido já temos agendado o 

próximo para o dia 29/06, à tarde, com a exposição de trabalhos de 

professores/as visitantes e colaboradores/as. No segundo semestre outro 

colóquio será realizado, em data a ser definida, com indicação para o mês de 

outubro. Desta feita com apresentação de trabalhos de pós-graduação 

defendidos por orientandos/as do Laboter. 

Seminários: entendemos ser necessário estimular a realização de seminários, 

nas áreas de ensino e pesquisa dos docentes do Laboter, como objetivo de 

valorizar avaliações críticas dos pós-graduandos vinculados ao Laboter no 



âmbito das disciplinas ministradas na graduação aos discentes do IESA. Além 

disso, estabelecer uma maior integração entre as diversas linhas de pesquisas, 

bem como a necessária comunicação/interação entre as disciplinas que são 

ministradas pelos docentes vinculados ao Laboter, no sentido de compartilhar 

referencial teórico-metodológico diverso possibilitando ampliação do espectro 

filosófico dos discentes do IESA; 

Defesas públicas de pesquisa: compreendemos necessário a socialização, 

divulgação e participação efetiva dos discentes e docentes do Laboter nos 

momentos de defesas dos TCCs dos discentes graduandos e dissertação e 

tese dos pós-graduandos tendo em vista que a apreciação pública dos 

resultados reforça o sentido mais amplo do Laboter no contexto do IESA; 

 

ROTINA DE GESTÃO  COMPARTILHADA 

 

 Conforme já consolidado, entendemos que a gestão compartilhada na forma 

de Mini-Conselho deve ser um aspecto a ser mantido. Tal modelo tem 

estabelecido um sentido mais amplo, democrático e transparente das 

deliberações a ser empreendidas. Nossa previsão é que as reuniões ocorram 

pelo menos a cada dois meses, ordinariamente. A próxima reunião do Mini-

Conselho está prevista para o dia 08 de agosto de 2018. Além destas reuniões, 

questões de natureza operacional imediata serão resolvidas entre os 

coordenadores em parceria imediata com a Geógrafa Lara Ferreira.  

 

GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

Em relação à gestão do espaço físico entendemos ser necessário fazer um 

levantamento das demandas atuais concernentes às dependências do Laboter. 

Neste sentido, pensando numa possível refuncionalização do Espaço Físico do 

Laboter iremos elaborar e enviar um questionário a todos/as para que façam 

sugestões passíveis de serem feitas no sentido de melhor dinâmica e 

otimização das dependências do Laboter. Além disso, acatando sugestões já 

apontadas, pretendemos construir ou adquirir um expositor de livros para 

divulgação dos trabalhos publicados dos docentes e colaboradores/as do 

Laboter no sentido de dar maior publicidade à pesquisa realizada no âmbito do 

Laboter. 

 

 



INTEGRAÇÃO E EXTENSÃO 

 

Em relação à questão da Integração e Extensão das atividades desenvolvidas 

no Laboter, compreendemos que é importante ampliar os vínculos com os 

demais laboratórios do IESA, principalmente com aqueles cujos/as docentes 

vinculados participam noutras atividades. Além disso, objetivamos estreitar  

maior aproximação com o PET, PIBID entre outros considerando que os 

conteúdos pesquisados no Laboter são essenciais ao desenvolvimento da 

geografia goiana contemporânea, possibilitando melhor interação com a 

comunidade externa. 

 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PESQUISA 

 

Em relação ao planejamento e gestão da pesquisa no âmbito do Laboter, 

concebemos necessário realizar um levantamento e sistematização das 

pesquisas desenvolvidas a fim de apreender o fluxo dos projetos de pesquisa 

por docentes e discentes envolvidos, origem dos recursos vinculados, prazos 

de execução e produtos derivados a fim de comunicar, promover e incentivar a 

transparência pública. 

 

 

Goiânia, 29 de Maio de 2018. 

 

Professores: 

 

____________________                                       __________________ 

Romualdo Pessoa                                                      Leandro Lima 

        Coordenador                                                     Vice Coordenador 

 

 

 


