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O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas durante o ano de 2013
no Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais - Laboter. Os
principais objetivos do Laboter são: proporcionar aos estudantes da Graduação e PósGraduação oportunidades de estudos socioespaciais com ênfase nos seguintes temas:
cultura, turismo, ambiente, geopolítica, epistemologia da Geografia, geotecnologias e
agroecologia. Disponibilizar espaço físico adequado para a realização das reuniões dos
grupos de estudos e pesquisas vinculados ao Laboratório, bem como para reuniões de
orientação e metodologia de pesquisa e realização de estágio curricular obrigatório.
Além disso, o Laboter disponibiliza um acervo bibliográfico e equipamentos
para trabalhos acadêmicos vinculados às linhas de pesquisa do Laboratório, tem o intuito
também de proporcionar condições para que os alunos vinculados ao Programa de
Graduação e Pós-Graduação participem de minicursos, seminários e palestras entre outras
atividades complementares de sua formação, bem como realizar atividades de extensão e
ações sociais na comunidade externa.
O presente relatório será subdividido em três partes: a primeira apresentará a atual
estrutura do Laboter, os projetos de pesquisa em desenvolvimento e os grupos de estudos;
a segunda parte mostrará os detalhes das atividades: palestras e eventos realizados
durante o ano de 2013, e a terceira parte, a produção acadêmica dos professores e
orientandos (mestrado e doutorado) vinculados ao Laboter.
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PARTE 1:

1.1 SÍNTESE DA ESTRUTURA DO LABOTER
O IESA passou por uma mudança de espaço físico no final do ano do ano de 2012
e com ele toda sua estrutura, incluindo os Laboratórios, assim a partir desse contexto, o
Laboter possui nova estrutura física, subdividida em coordenação, sala de estudos e
pesquisas e sala de reuniões.
Em termos de gestão, o Laboter está organizado da seguinte forma: tem como
diretora a Profa. Maria Geralda de Almeida e como coordenador o Prof. Denis Castilho.
Além desses, estão vinculados ao Laboratório os professores: oito professores internos,
cinco colaboradores externos, uma pesquisadora e bolsista do Pronera, uma servidora
técnica, além de bolsistas de Iniciação Científica, mestrandos e doutorandos (os detalhes
podem ser observados no quadro 1).
O Laboter possui, em média, 15 usuários que o frequentam regularmente em
horários estabelecidos durante os dias da semana. Destaca-se que o Laboter possui vários
alunos de graduação e pós-graduação em Geografia, cadastrados; contudo, os números
acima se referem aos usuários que cumprem suas atividades em horários estabelecidos,
conforme mencionado.
Ressalta-se que a partir do primeiro semestre de 2012, foi instituído, após a
reestruturação do Regimento do Laboratório, o mini-conselho. Este é composto pelos
professores e funcionária vinculados, além de um aluno representante do Programa de
Pós-graduação. No segundo semestre de 2013 foram inseridas no mini-conselho a
Professora Luciana Tibiriçá e a pesquisadora Laura Jaime. O quadro 1 mostra a estrutura
do Laboter.

Quadro 1: Estrutura dos recursos humanos do Laboter.
ESTRUTURA DOS

RECURSOS HUMANOS DO LABOTER

DIREÇÃO

Maria Geralda de Almeida

COORDENAÇÃO

Denis Castilho

Denis Castilho
Maria Geralda de Almeida
Eguimar Felício Chaveiro
MINI-CONSELHO

Romualdo Pessoa Campos Filho
Marcelo Mendonça
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Adriano Rodrigues Oliveira
Manoel Calaça
Ronan Eustáquio Borges
Luciana Gonçalves Tibiriçá
Fabrizia Gioppo Nunes
Lara Cristine Gomes Ferreira
Ricardo Assis

Carlos Eduardo Santos Maia -UFJF
João Guilherme Curado- UEG
Tereza Caroline Lobo -UEG
Maria Idelma Vieira D’Abadia-UEG
MEMBROS EXTERNOS

Ismar Borges de Lima - UERR
Valney Dias Rigonato - UFBA
Roberto de Souza Santos - UFT
Isis Maria Cunha Lustosa (UFG)

Laura Jaime Ramos
PESQUISADORAS

Catherine Aubertin-IRD

Ainda em termos de estrutura do Laboratório, este possui uma biblioteca interna
com 166 livros, 65 revistas, 21 boletins, 05 cartilhas e 103 teses e dissertações. A Profa.
Maria Geralda tem um acervo, em empréstimo ao Laboter, que constam de 79 livros, 30
revistas e 263 teses e dissertações. Esse acervo está relacionado, sobretudo à Geografia,
mas também há volumes com temáticas de áreas afins, como botânica e turismo. É
importante ressaltar que esse acervo pode ser acessado por alunos, professores e
interessados, mediante horário específico, com a aluna Sara Alves, responsável pela
organização do acervo.
No ano de 2013, também aconteceram alterações na página/site do Laboter, com o
intuito de aperfeiçoá-la. Foram inclusos textos, de temáticas variadas, dos alunos.
E por fim, é importante mencionar que o Laboratório conta com uma boa estrutura
para estudos e pesquisas, com 15 computadores, três impressoras, um projetor
multimídia, dois notebooks, uma máquina fotográfica semi-profissional, cinco GPS’s,
dois gravadores de voz, dois bebedouros, além de mesas, cadeiras, uma geladeira e
telefones fixos.
As figuras 1, 2 e 3 mostram o novo espaço físico do Laboter.
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Figura 1: Sala da coordenação.

Figura 2: Sala de Estudos e Pesquisas.

Figura 3: Sala de Reuniões.

1.2 PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO
No ano de 2013 treze projetos foram desenvolvidos por diferentes professores do
Laboter, conforme pode ser verificado pelo quadro 2. São cinco projetos sob coordenação
da Profa. Maria Geralda, quatro do Prof. Eguimar Felício, três do Prof. Adriano
Rodrigues e um do Prof. Marcelo Mendonça. Destaca-se que todos estes projetos
envolvem discentes de graduação e pós-graduação, professores da UFG e colaboradores
de outras Instituições.
É importante ressaltar que o curso de Especialização em Agroecologia e
Desenvolvimento Rural, coordenado pelo Prof. Adriano Rodrigues, conta com a
participação de 39 alunos vinculados a movimentos sociais, quilombolas e órgãos como
Incra e Emater. Os módulos presenciais (um total de quatro, com oito disciplinas) já
foram realizados no ano de 2013, e para 2014 acontecerão as atividades do tempo4

comunidade e a realização dos experimentos para finalização dos trabalhos de conclusão
de curso (TCC).
O quadro 3 mostra os projetos aprovados para desenvolvimento em 2014. São um
projeto da Profa. Maria Geralda, um do Prof. Eguimar e Rosana Borges (Profa. da
Faculdade de Informação e Comunicação – FIC/UFG) e um do Prof. Marcelo Mendonça.
O quadro 2 e 3 mostram os detalhes dos projetos em desenvolvimento e aprovados
para desenvolvimento em 2014, no Laboter, e a figura 4 mostra um quadro síntese da
quantidade de projetos em desenvolvimento e aprovados para início em 2014.

Quadro 2: Projetos em desenvolvimento no Laboter.
Detalhes dos Projetos em Desenvolvimento
Coordenador / órgão

Título

Ano /

Valor

Validade

(R$)

Pró-Cultura: A Dimensão territorial das festas
populares e do turismo: estudo comparativo do
patrimônio imaterial em Goiás, Ceará e Sergipe.
RESBIO Turismo - Região da Biosfera Goyaz
– Cultura e Turismo: Oportunidades de
Conhecimentos e Proposta de Estruturação de
novos produtos turísticos.
RESBIO CERRADO - Visões contemporâneas
do cerrado e intersecção de políticas sociais e
ambientais - reserva da biosfera do cerrado no
norte e nordeste de Goiás.
Cartografias dos Saberes Populares: as festas
juninas e natalinas nos estados de Sergipe e
Goiás.
Desenvolvimento local e as paisagens culturais:
inventário, análise e proposta de um estudo
comparativo entre de chibuto (moçambique) e
goiás (Brasil)
Cidades, fronteiras e população tradicional: a
construção da abordagem geográfica dos
territórios tocantinense e goiano.

Até 2013

204 mil

Até 2013

60 mil

Até 2014

39 mil

Até 2014

17 mil

Eguimar Felício
FAPEG 05/12

Realização de uma amostragem censitária de
pessoas deficitária nas microrregiões de Goiânia

Até 2015

Eguimar Felício
Programa CAPES –
UNIBRAL
Brasil/Alemanha
Eguimar Felício
CNPq / FAPEG

Projeto Ciências humanas e comunicação
intercultural, interdisciplinar, comparação e
compreensão. Destino Katalische Universitat
Eichstait Ingolstsdt.
Diagnóstico do Turismo Ecológico e o Papel das
Parcerias
para
o
Desenvolvimento
Socioeconômico e para a Sustentabilidade em
Goiás.
Associativismo e Políticas Públicas de
Desenvolvimento Rural em Goiás

financiador
Maria Geralda de Almeida
/ Capes
Maria Geralda de Almeida
/ Fapeg
Maria Geralda de Almeida
/ CNPq

Maria Geralda de Almeida
/ CNPq
Maria Geralda CapesMobilidade Internacional

Eguimar Felício Chaveiro /
CNPq

Adriano Oliveira
Chamada
MCTI/CNPq/MEC/CAPE
S Nº 18/2012

Até 2015

Até 2014

350 mil

Até 2013

24.800,00

Até 2015

17.500,00
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Adriano Oliveira
Chamada CNPq/MDAINCRA N º 26/2012

Curso de Especialização em Agroecologia e
Desenvolvimento Rural.

Até 2015

1 230.808,53

Adriano Oliveira
Chamada Pública Nº
05/FAPEG/UNIVERSAL/
2012.
Marcelo Mendonça
FAPEG

O associativismo e desenvolvimento rural em
Goiás: uma análise das estratégias de organização
do agronegócio e da agricultura familiar

Até 2014

48.760,00

Mapeamento do perfil dos usuários e
identificação das ações preventivas e curativas
existentes no sudeste goiano.

Até 2015

Quadro 3: Projetos aprovados para desenvolvimento em 2014.
Detalhes dos Projetos Aprovados para inicio de Desenvolvimento em 2014
Coordenador / órgão

Título

Ano de

Valor

pesquisa

(R$)

A Mulher Rural Assentada nos Espaços da
Casa e dos Quintais: Troca de Saberes sobre
Agroecologia, Economia Social/Criativa e Saúde
no Vão do Paranã - GO.
O Cerrado Editado: discursos jornalísticos e
dispersão do pensamento sobre o território
cerradense.

Até 2014

50 mil

Até 2015

25 mil

Cidadania, trabalho e juventude: cultura,
educação e arte para a formação e qualificação de
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade
social.

Até 2014

50 mil

financiador
Maria Geralda de Almeida
MEC/SISU

Rosana Maria Ribeiro
Borges e Eguimar Felício
Chaveiro.
FAPEG
Marcelo Mendonça
PROEXT 2013

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DOS PROJETOS
Detalhes

Total

Projetos em desenvolvimento em 2013
Projetos Aprovados para 2014

13
3
16

TOTAL
16
14
12
10
8

Projetos em
desenvolvimento em
2013
Projetos Aprovados para
2014

6
4

TOTAL

2
0

Figura 4: Gráfico síntese da quantidade de projetos em desenvolvimento e aprovados para 2014 –
Laboter.
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1.3 GRUPOS DE ESTUDOS
Atualmente são quatro grupos de estudos no Laboter, vinculados às diferentes
temáticas do Laboratório, que envolvem alunos de graduação, pós-graduação e
professores, alguns se reúnem quinzenalmente e outros mensalmente, conforme pode ser
verificado no quadro 4.
Há a presença de um coordenador dos Grupos de Estudos, no intuito de organizar
o calendário e auxiliar o bom andamento dos mesmos. A partir do segundo semestre de
2013, a pesquisadora Laura Marina Jaime Ramos assumiu essa coordenação.
O quadro 4 mostra os detalhes dos grupos de estudos vinculados ao Laboter.
Ressalta-se que estes grupos, têm além da função de promover um espaço de leituras e
discussão teórico-metodológica, é uma oportunidade para pensar nos projetos em
desenvolvimento, já que alguns desses grupos são desdobramentos das pesquisas.

Quadro 4: Grupos de estudos vinculados ao Laboter
TEMA: ESPAÇO, SUJEITO E EXISTÊNCIA
Responsável
Eguimar F. Chaveiro

Dia da semana
2aFeira (quinzenalmente)

Horário
14:00

TEMA: VISÕES CONTEMPORÂNEAS DO CERRADO
Responsável
Valney Rigonato

Dia da semana
4a Feira (quinzenalmente)

Horário
13:00

TEMA: NEPAT – NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM GEOGRAFIA AGRÁRIA E
DINÂMICAS TERRITORIAIS
Responsável
Manoel Calaça

Dia da semana
terça- feira (última terça-feira do mês)

Horário
18:00

TEMA: ESTUDOS DE FESTAS POPULARES
Responsável
Maísa Teixeira

Dia da semana
Quarta-feira

Horário
14:00

É importante mencionar que para o ano de 2014 há mais um grupo de estudos
proposto, intitulado “Geografia, Território e Trabalho”, coordenado pelo Prof. Marcelo
Mendonça e pelo Doutorando Ricardo Assis. A proposta é que este aconteça às terçasfeiras, quinzenalmente.
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PARTE 2:
2.1. INTERCÂMBIOS E/OU VIAGENS RELACIONADAS A PROJETOS
DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Projetos de Cooperação Internacional
Há em desenvolvimento no Laboter, dois projetos de cooperação internacional, o
projeto “Ciências humanas e comunicação intercultural, interdisciplinar, comparação e
compreensão. Destino Katalische Universitat Eichstait Ingolstsdt”, coordenado pelo Prof.
Eguimar Felício, e o projeto “Desenvolvimento local e as paisagens culturais: inventário,
análise e proposta de um estudo comparativo entre Chibuto (Moçambique) e Goiás
(Brasil)”, coordenado pela Profa. Maria Geralda.
Ressalta-se que no segundo semestre de 2013, os professores Eguimar Felício e
Maria Geralda estiveram, por um período de 20 dias aproximadamente, em missão fora
do país, na Alemanha e Moçambique, respectivamente, relacionada a projetos de
mobilidade acadêmica.

Intercâmbios de Professores e Alunos
Os professores Constâncio Machanguana, Alfeu Vilanculos e Osvaldo
Nhassengo e os alunos Vânia e Gabriel, integrantes da equipe de Moçambique do
projeto, também estiveram participando de atividades no IESA e intercâmbio no segundo
semestre de 2013.
As alunas Natalia von Hausen e Sara Hopps, da University of Massachusetts of
Amherst, estagiaram no Laboter durante quarto meses no corrente ano. Durante o estágio
elas ministraram um curso de línguas (Inglês e Espanhol) para alunos do Laboter e
interessados do IESA.
Dois alunos do Laboter também estão em intercâmbio: a aluna Ana Paula Costa
na Universidad Nacional del Litoral, em Santa Fé (Argentina) e o aluno Bruno Abdala
na Universidade de Lisboa (Portugal), onde ficarão por seis meses.

Professoras Visitantes
Durante o ano de 2013 o Laboter contou com a participação de duas professoras
do exterior: a Profa. Lilia Zizumbo Villarreal, da Universidad del Estado de México Toluca, durante o primeiro semestre de 2013.
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E a Profa. María José Piñeira, da Universidad de Santiago de Compostela Espanha, durante o mês de agosto e setembro, no segundo semestre de 2013.

2. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Além das atividades citadas, relacionadas ao desenvolvimento dos projetos e
grupos de leitura, foram desenvolvidas no Laboratório, durante o ano de 2013 algumas
atividades importantes.
Lançamento da Cartilha:
Foram realizados dois lançamentos da Cartilha do Projeto “Quintais Ecológicos”,
coordenado pela Profa. Maria Geralda:


O primeiro, com viés político-institucional, realizado no IESA, no dia 20 de
abril (com presença de pesquisadores do projeto e Dona Ester – liderança
Kalunga em Teresina de Goiás);



E, o segundo, nas escolas de Teresina de Goiás, no dia 13 de junho (nesse ato
foram entregues cerca de 300 cartilhas para a biblioteca das escolas).

Palestras:
Neste ano, foram realizadas três palestras pelo Laboter:
09/09 – “Planificación e Paisaje: por una nova cultura del território”,
ministrado por María José Pineira da Universidad de Compostela –Espanha.
27/09 – “Presença Feminina no Território Cultural Goiano” ministrado pelo
Doutorando do IESA/UFG Bento Fleury Curado.
07/11 - “Caminhos a Chibuto: dinâmicas do território, aspectos da
agropecuária e turismo” ministrado por Constâncio A. Machanguana e Vânia
Da Isabel (UEM-Chibuto/Moçambique).
Eventos:
1º CTurTI – 1º Colóquio de Turismo em Terras Indígenas: turismo,
territórios identitários e conflitos interétnicos em debate - parceria entre
UFG/IESA/Laboter, UnB/LAGERI, UFMG/IGC e UFT/NURBA - realizado nos
dias 05 e 06 de maio de 2013. Ressalta-se a inscrição de 79 participantes, e
presença de 69, sendo 29 participantes em mesas - redondas, duas apresentações
em pôsteres e um ensaio fotográfico. Aprovou-se a Carta de Goiânia - Declaração
do 1º CTurTI para prosseguimento interativo do evento com as universidades
e instituições afins. Dentre indígenas, acadêmicos e técnicos/governo/ONGs
houve a presença de três professores de universidades da Argentina (Sebastián
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Valverde), da Colômbia (Alexis Carabalí Angola) e do México (Lilia Zizumbo
Villarreal).

I Simpósio Internacional de II Nacional sobre Espacialidades e
Temporalidades de Festas Populares – Manifestações do Catolicismo –
realizado de 03 a 07 de setembro de 2013. No evento houve a inscrição de 125
participantes, com três conferencistas, 16 trabalhos apresentados no formato
mesa-redonda, 50 comunicações livres e dois trabalhos em exposição audiovisual.
Na oportunidade também aconteceu o Fórum do projeto Pró-Cultura, coordenado
pela Profa. Maria Geralda.
Para o ano de 2014 pretende-se dar continuidade aos projetos em
desenvolvimento e os projetos aprovados para início em 2014, além da proposta de
organização de palestras e minicursos.

ANEXO 1:
Quadro da produção acadêmica dos professores vinculados ao Laboter para o ano
de 2013.
Docente

Artigos
(periódicos
e anais)

Capítulo de
Livros

Adriano Rodrigues

5

Denis Castilho

Dissertações e Teses
Em andamento

Defendidas

-

1

-

2

2

-

-

Eguimar Felício

4

1

7

2

Fabrízia Gioppo

2

-

-

-

Maria Geralda

12

2

10

2

Manoel Calaça

-

-

10

-

12

1

6

2

Romualdo Pessoa

-

-

-

-

Ronan Borges

1

-

1

-

Luciana Tibiriçá

4

-

-

-

Marcelo Mendonça

Fonte: Plataforma Lattes, acesso em 17 de janeiro de 2014.

Goiânia, 17 de janeiro de 2014.
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