
V COLÓQUIO DO GRUPO TERRA (TEMÁTICAS ESPECIAIS RELACIONADAS AO RELEVO E À 
ÀGUA) 

 

TERRA EM TRANSE: GEOMORFOLOGIA E MUDANÇAS GLOBAIS 

 

Aquecimento global e distúrbios mesoclimáticos, retração da criosfera, perda 
deletéria de biodiversidade associada à alteração nas funcionalidades ecossistêmicas, 
precipitação pandêmica, formação cada vez mais copiosa de antromas, aumento 
exponencial dos depósitos tecnogênicos, alteração na química das águas e da atmosfera, 
aumento da espoliação humana e dos imperativos necropolíticos do capitalismo tardio 
são algumas das emergências contemporâneas que acometem o sistema Terra com 
desdobramentos de vulto em suas estruturas e dinâmicas. 

O Grupo TERRA – Temáticas Especiais relacionadas ao Relevo e à Água -, convida a 
todes para seu V Colóquio, que na presente edição se volta para a discussão das 
mudanças globais em curso a partir de diferentes olhares tangentes à Geografia e suas 
interfaces. 
 

ORGANIZAÇÃO 

Coordenação geral                       Logística                         Inscrições e certificados  
Miguel Fernandes Felippe              Mirella Nazareth             Juliana C. B. Barreto 
Roberto Marques Neto                   Virgínia Amaralinda 
Thomaz Alvisi de Oliveira 
 

 
 
 
 
 
 
 



Programação 
 
22/02 
 
19h00 – Mesa de abertura 
 
19h30 – Palestras de abertura 
 
Conferência I – Profa. Dra. Heloísa Helena Gomes Coe (UERJ) 
Contribuições de estudos de reconstituição paleoambiental utilizando fitólitos para a 
compreensão da evolução de paisagens brasileiras 
 
Conferência II – Prof. Dr. Celso Dal Ré Carneiro (UNICAMP) 
A “Pequena Idade do Gelo” e as mudanças climáticas sob a perspectiva da Ciência do 
Sistema Terra 
 
23/02 
 
8h00 – 18h00 – Minicurso 
Métodos quantitativos avançados para análise da topografia 
Ministrante – Dr. Daniel Peifer 
 
Software que será utilizado: MATLAB 
 
Endereço para download da versão de teste gratuita por 30 dias 
[https://www.mathworks.com/products/matlab.html] 
 
Link para inscrição do minicurso: https://forms.gle/Y4vYfGXvhWGPYTsZ8 
 
19h30 – Mesa – As mudanças globais e as abordagens macroescalares 
Prof. Dr. João José Lelis – UFV 
Prof. Dr. Júlio César Paisani – UNIOESTE 
Mediador: Prof. Dr. Fábio de Oliveira Sanches - UFJF 
 
24/02 
 
13h30 – 18h30 – Roda viva do TERRA 
Tempo de exposição de cada projeto – 15 minutos 
Tempo de debate acerca de cada exposição – 10 minutos 
 
19h30 – 21h30 – Mesa – Coisas da Terra: apresentação de dissertações desenvolvidas no 
âmbito do Grupo TERRA 
 
< 19h30 – 19h50 – Ana Caroline Pinheiro Imbelloni - (Re) Conhecendo o Ciclo 
Hidrossocial: os movimentos da água na Comunidade Quilombola da Tapera (RJ) 
 
< 20h00 – 20h20 – Jéssica S. Bráz - Planejamento da paisagem no município de Areado, 
sul de Minas Gerais: uma proposta a partir da concepção geossistêmica 
 
< 20h30 – 20h50 – Juliana Alves Moreira - Geodiversidade no Planalto de Diamantina, 
Espinhaço Meridional: sistemas geomorfológicos e estrutura da paisagem 
 

https://forms.gle/Y4vYfGXvhWGPYTsZ8


< 21h00 – 21h20 – Mirella Nazareth – Qualidade ambiental de nascentes: proposta 
metodológica 
 
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições são abertas ao público, sendo a atividade Roda Viva do Terra a única 
fechada aos membros do grupo. 
 
Participação como ouvinte e apresentação dos projetos: vcoloquio.terra@gmail.com 
 

Link para inscrição do minicurso: https://forms.gle/Y4vYfGXvhWGPYTsZ8 
 
Os interessados deverão entrar em contato através do e-mail supraexposto e informar 
apenas o nome completo. Para os partícipes ouvintes, os certificados serão 
condicionados à participação na palestra de abertura e nas duas mesas redondas 
propostas. 

mailto:vcoloquio.terra@gmail.com
https://forms.gle/Y4vYfGXvhWGPYTsZ8

