
 

5ª CIRCULAR 

 

APRESENTAÇÃO 

 

É com grande satisfação que convidamos todos e todas a participar do III 

Workshop do GENAT, II Simpósio para Redução do Risco de Desastres na Região 

Nordeste e I Encontro Internacional de Geomorfologia e Gestão dos Riscos. No 

presente ano, teremos o prazer de ter como sede o município do Crato, localizado no 

estado do Ceará, que compõe o Triângulo CRAJUBAR (importante eixo metropolitano 

do referido estado). 

Nesta edição, teremos como temática: “Vulnerabilidade socioambiental no 

contexto das mudanças climáticas globais”. Em um contexto marcado pelas mudanças 

climáticas globais, torna-se cada vez mais necessária a discussão sobre as 

transformações ocasionadas pela ação social na conjuntura das cidades nordestinas. 

Além disso, entre 2021 e 2022, serão divulgados os três relatórios do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças do Clima e, dentre eles, também será publicado o 

relatório do grupo de trabalho sobre vulnerabilidades.  

Em relação à região Nordeste, o primeiro relatório divulgado pelo IPCC nos traz 

dados preocupantes acerca das alterações do regime pluviométrico no semiárido 

nordestino, além do aumento da temperatura média, acima de 2ºC. Essas informações 

suscitam a necessidade de ações mais efetivas para reverter essa situação ou, pelo 

menos, mitigá-la, haja vista que, de acordo com o referido relatório, em algumas 

situações específicas não será mais possível a reversão do quadro posto. 

Destarte, além das grandes metrópoles: Recife, Fortaleza e Salvador, outras 

capitais e, sobretudo, cidades interioranas de grande destaque no cenário regional e até 



 
 

nacional, estão experimentando uma consistente fase de crescimento. Porém, devido 

ao modelo de gestão de nossas cidades, sabemos que, juntamente com esse 

crescimento, surgem os problemas relacionados a riscos de desastres. Nesse ínterim, 

é de suma importância discutir a atuação dos pesquisadores e dos gestores, sobretudo 

aqueles ligados ao Sistema Nacional de Defesa Civil, no sentido de mitigar os efeitos 

dessa vulnerabilidade. 

Como de costume, nosso evento reunirá pesquisadores de destaque na 

temática, não apenas da região Nordeste, mas do Brasil e do mundo, dando atenção 

especial às temáticas: semiárido, riscos geomorfológicos, vulnerabilidades 

socioambientais, mudanças climáticas no contexto das cidades nordestinas, dentre 

outros. 

No presente ano, o encontro será online para os participantes inscritos, com 

regime presencial para a equipe organizadora, seguindo as devidas normas de 

biossegurança. 

Sejam bem-vindos ao Crato. Será um grande prazer recebê-los na Chapada do 

Araripe! 

 

Prof. Dr. Saulo Roberto de Oliveira Vital 

Novembro de 2021 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Coordenação Geral 
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Prof. Dr. Lutiane Queiroz de Almeida (UFRN/Brasil) 

Prof. Dr. Marco Túlio Mendonça Diniz (UFRN/Brasil) 
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Conferencistas 
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Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça (UFPR/Brasil) 

Prof. Dr. José Borzacchiello da Silva (UFC/Brasil) 

Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross (USP/Brasil) 
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PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

 

30 de novembro de 2021 

20:00hs – Cerimônia de abertura. Composição de mesa solene: Josimeire Melo 

(Coordenadora da Defesa Civil do Crato – CE), Cel. José Jarbas Aguiar Freire 

(Secretário de Segurança Pública do Município do Crato), Prof. Dr. Eduardo Galliza do 

Amaral Marinho (Chefe do Departamento de Geociências da UFPB), Prof. Dr. Marco 

Túlio Mendonça Diniz (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

UFRN), Prof. Dr. Saulo Roberto de Oliveira Vital (Coordenador do GENAT/UFPB e do 

evento) e demais autoridades locais. 

20:30hs. – Conferência de Abertura: “Karst and Natural Hazards”. Prof. Philip Van 

Beynen (Universidade do Sul da Flórida), com tradução da Profa. Dra. Vanda Claudino-

Sales (Universidade Estadual Vale do Acaraú). 

21:30hs. – Encerramento. 

 

01 de dezembro de 2021 

08:00hs. – Conferência: “Riscos híbridos”. Conferencista: Prof. Dr. Francisco de Assis 

Mendonça (UFPR/Brasil). 

09:15hs. – Mesa redonda: “Semiárido brasileiro: potencialidades e fragilidades 

paisagísticas frente aos riscos de desastres”. Palestrantes: Prof. Dr. Sérgio 

Murilo Santos de Araújo (UFCG/Brasil), Prof. Dr. Osvaldo Girão da Silva (UFPE/Brasil) 

e Prof. Dr. José Falcão Sobrinho (UVA/Brasil). Mediação: Prof. Dr. Iapony Galvão 

(UFRN/Brasil). 

12:00hs. – Intervalo 

14:00hs. – Apresentação de trabalhos e realização de minicursos 

17:30hs. – Intervalo 



 
 

19:00hs. – Conferência: “Riscos e vulnerabilidades em áreas urbanas”. Conferencista: 

Prof. Dr. José Borzacchiello da Silva (UFC/Brasil). 

20:00hs. – Mesa redonda: “Ações em defesa civil e redução do risco de desastre: 

exemplos do Nordeste do Brasil”. Palestrantes: Ruiter Sansão (Coordenador da Defesa 

Civil de Campina Grande-PB), Josimeire de Melo (Coordenadora da Defesa Civil do 

Crato-CE), Paulo Henrique (Agente de Defesa Civil de Natal – RN), Flávia dos Anjos 

Herculino (Agente Estadual de Proteção e Defesa Civil - Departamento de Prevenção e 

Preparação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do RN) e Sandro 

Marinho da Silva (Coordenador de Simulados da Defesa Civil de Recife – PE). Mediador: 

Prof. Dr. Hamilcar José Almeida Filgueira (Universidade Federal da Paraíba). 

22:00hs. - Encerramento 

 

02 de dezembro de 2021 

08:00hs. – Conferência: “Abordagem geográfica da erosão dos solos: principais 

exemplos de riscos no Brasil”. Prof. Dr. Antônio José Teixeira Guerra (UFRJ/Brasil). 

09:00hs. – Intervalo 

09:00hs. – Mesa redonda: “Panorama da erosão continental e costeira no contexto das 

mudanças climáticas”. Palestrantes: Prof. Dr. Guilherme Borges Fernandez 

(UFF/Brasil), Prof. Dr. Marco Túlio Mendonça Diniz (UFRN/Brasil), Prof. Dr. 

José Fernando Rodrigues Bezerra (UEMA/Brasil), Mediação: Prof. Ms. Adilson Ribeiro 

de Araújo (UNEMAT/Brasil). 

12:00hs. – Intervalo 

14:00hs. – Apresentação de trabalhos e realização de minicursos 

17:30hs. – Intervalo 

19:00hs. – Conferência: “Geomorfologia, ambiente e planejamento: possibilidades de 

aplicações acerca dos riscos de desastres”. Conferencista: Prof. Dr. Jurandyr Luciano 

Sanches Ross (USP/Brasil). 

20:00hs. – Mesa redonda: “Ações em defesa civil e redução do risco de desastres: 

exemplos do Brasil”. Palestrantes: Dr. Victor Marchezini (Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Geóloga Cristiane Tinoco dos Santos 

(Coordenadora de projetos - Geóloga da CEPDEC – Estado do Espirito Santo) e Prof. 

Dr. Marcos Barreto de Mendonça (Professor Associado do Departamento de 

Construção Civil - Setor de Geotecnia - da Escola Politécnica da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro). Mediação: Profa. Dra. Christianne Maria da Silva Moura 

(Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba). 

22:00hs. – Encerramento 

 



 
 

03 de dezembro de 2021 

08:00hs. – Conferência: “Proteção Civil e Gestão do Território: possibilidades de diálogo 

entre as universidades e a gestão pública”. Conferencista:  Prof. Dr. António Bento-

Gonçalves (Univ. do Minho/Portugal). 

09:00hs. – Mesa redonda: “Ações interdisciplinares em redução de risco de desastres”. 

Palestrantes: Prof. Dr. Lutiane Queiroz de Almeida (UFRN/Brasil), Prof. Dr. Pitágoras 

José Bindé (UFRN/Brasil), Prof. Dr. Ricardo José Matos de Carvalho (UFRN/Brasil) e 

Prof. Dr. Mário Uacane (Univ. Licungo/Moçambique). Mediação: Profa. Dra. Cristiana 

Duarte (UFPE/Brasil). 

12:00hs. – Intervalo 

14:00hs. – Apresentação de trabalhos e realização de minicursos. 

16:00hs. – Reunião de encerramento para encaminhamentos do evento. Nesse caso, 

estarão convidados todos os membros de órgãos gestores, a exemplo da defesa civil, 

professores e pesquisadores envolvidos no evento, para opinarem acerca de produtos 

e futuras parcerias entre as universidades e os órgãos públicos que tratam da gestão 

do risco de desastres no Brasil, além da próxima sede do evento. 

17:30hs. – Intervalo 

19:00hs. – Conferência de encerramento: Conferência: “Riscos geomorfológicos no 

cenário das mudanças climáticas globais”. Conferencista: Prof. Dr. Lúcio Cunha 

(Universidade de Coimbra/Portugal). 

20:00hs. – Mesa redonda: “Mapeamento de áreas de risco geológico/geomorfológico e 

tecnologias para redução do risco de desastres”. Palestrantes: Prof. Dr. André Luiz 

Lopes de Faria (UFV/Brasil), Profa. Dra. Ana Luiza Coelho Netto (UFRJ/Brasil), Profa. 

Dra. Ana Patrícia Nunes Bandeira (UFCA/Brasil). Mediação: Prof. Dr. Silvio Carlos 

Rodrigues (UFU/Brasil). 

 

ENVIO DE TRABALHOS 

 

• Os trabalhos completos a serem avaliados, devem ser enviados para a revista 

eletrônica: Cadernos do LOGEPA (https://periodicos.ufpb.br/index.php/logepa), 

na seção especial do evento. Para acesso ao tutorial, clique aqui. 

• As normas técnicas para elaboração do artigo estão no menu “submissões”. 

Caso seja aprovado, o mesmo deverá ser apresentado no evento, de forma oral. 

A lista com o dia e ordem das apresentações, será divulgada na 5ª circular, a ser 

divulgada no dia 28 de novembro, no site do evento.  

https://periodicos.ufpb.br/index.php/logepa
https://www.youtube.com/watch?v=k30Nqgijl1g
https://periodicos.ufpb.br/index.php/logepa/about/submissions
file:///C:/Users/srovi/Documents/GENAT%20LAGERISCO/EVENTOS%20E%20CURSOS%20DE%20EXTENSÃO/III%20WORKSHOP%20DO%20GENAT/iiiworkshop.wixsite.com/genat


 
 

• É necessário enviar o comprovante de inscrição e de pagamento, juntamente 

com a submissão do artigo, na forma de documento suplementar (clique aqui 

para saber como fazer este procedimento).  

• Após isso, o mesmo será publicado no dossiê final do evento, na Revista 

Cadernos do LOGEPA. 

• PRIMEIRA CHAMADA PARA ENVIO DE TRABALHOS: ATÉ 7 DE NOVEMBRO 

DE 2021. 

• SEGUNDA CHAMADA PARA ENVIO DE TRABALHOS: ATÉ 20 DE 

NOVEMBRO DE 2021. 

• TERCEIRA CHAMADA PARA ENVIO DE TRABALHOS: ATÉ 25 DE 

NOVEMBRO DE 2021. 

 

INSCRIÇÕES 

 

 Taxa única  

O evento será online para os 

participantes inscritos. 

Estudante R$ 50,00 

Profissional 

 

Para receber novas informações, siga-nos nas redes sociais: @genatelagerisco 

(Facebook, Twitter, Instagram e Youtube). Site do GENAT/LAGERISCO: 

ufpb.br/lagerisco e site do evento: iiiworkshop.wixsite.com/genat.   

 

TRANSMISSÃO DO EVENTO 

 

O evento será transmitido de forma fechada (via Google Meet), ou seja, apenas para 

os participantes devidamente inscritos no evento. Dessa forma, só terão a 

possibilidade de interagir com os palestrantes (fazer perguntas e colocações), aqueles 

que estiverem devidamente credenciados (inscritos). Os links das salas de 

conferência serão transmitidos aos participantes do evento, via grupo de 

WhatsApp, 30 minutos antes da transmissão. Só será autorizada a entrada na sala 

de conferência daquele participante devidamente inscrito, através do e-mail que 

consta na inscrição. 

A inscrição no evento dará direito à submissão de um trabalho completo, na plataforma 

online da Revista Científica Cadernos do LOGEPA da UFPB (seção especial do evento), 

além de certificado de participação com 40hs, certificado de apresentação de trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=k30Nqgijl1g
https://www.youtube.com/watch?v=k30Nqgijl1g
file:///C:/Users/srovi/Documents/GENAT%20LAGERISCO/EVENTOS%20E%20CURSOS%20DE%20EXTENSÃO/III%20WORKSHOP%20DO%20GENAT/ufpb.br/lagerisco
file:///C:/Users/srovi/Documents/GENAT%20LAGERISCO/EVENTOS%20E%20CURSOS%20DE%20EXTENSÃO/III%20WORKSHOP%20DO%20GENAT/iiiworkshop.wixsite.com/genat
https://periodicos.ufpb.br/index.php/logepa/about/submissions
https://periodicos.ufpb.br/index.php/logepa/about/submissions


 
 

(caso o mesmo seja aprovado para publicação e devidamente apresentado) e 

participação em um minicurso com carga horária de 12hs. 

Vale ressaltar que, todas as atividades desenvolvidas pelos(as) participantes 

inscritos(as) ocorrerão de forma online. Apenas a equipe de organização e convidados 

especiais estarão na forma presencial, seguindo os devidos PROTOCOLOS DE 

BIOSSEGURANÇA (todos deverão usar máscara, além de estarem devidamente 

vacinados com as duas doses), ou com o exame RT PCR realizado, com resultado 

negativo para a COVID-19, pelo menos 48hs antes do evento. 

IMPORTANTE: Os participantes convidados, que estiverem na modalidade 

presencial, deverão levar notebook e fone de ouvido, para que possam ouvir e 

falar na conferência. Mesmo estando presencialmente, vão precisar ouvir e ser ouvidos 

pelos conferencistas e pelos participantes que estiverem online. Essa medida pretende 

viabilizar a comunicação entre os participantes, além de evitar o compartilhamento de 

microfones, como uma medida de biossegurança. Também será indispensável a adoção 

dos protocolos de biossegurança acima mencionados. 

 

MINICURSOS 

 

Os minicursos serão ministrados no período da tarde, das 14hs às 18hs, via Google 

Meet. 

 

Título: Atuação do geógrafo no setor público.  

Carga Horária: 12 horas 

Ministrante: Geógrafo Diego Valadares 

Ementa: É recém graduado e não sabe aonde pode atuar como geógrafo? Está se 

formando e decidiu que quer trabalhar no setor público? Este minicurso é para você!  

O setor público é uma das áreas que mais necessita dos conhecimentos geográficos. 

Atuando nas temáticas de meio ambiente, levantamentos topográficos ou no cadastro 

urbano, o geógrafo é um profissional diversificado e bastante completo, que irá fazer a 

diferença em uma prefeitura ou no estado. Nos três encontros deste curso o aluno verá 

através de exemplos práticos as possibilidades de atuação nestes três setores do 

serviço público. 

 

Título: Introdução para capacitação básica de comunidades em situações de 

emergências 

Carga Horária: 12 horas 



 
 

Ministrante: Sandro Marinho (Defesa Civil de Recife – PE e Membro do 

GENAT/LAGERISCO) 

Ementa: O minicurso, tem a finalidade de apresentar um método aplicado no 

treinamento da população, para saber como agir em situações de emergências, 

proporcionando aos participantes uma visão ampla do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, focando na importância da preparação das comunidades, tendo-a como 

um apoio essencial para a defesa civil local 

 

Título: Mapeamento de suscetibilidade a erosão com o uso da técnica Álgebra de 

mapas. 

Carga Horária: 12 horas 

Ministrantes: Caio Lima, Ana Célia e Hellen Niedja. 

Ementa: A presente proposta de minicurso tem como objetivo aplicar a técnica Álgebra 

de mapas a análise da suscetibilidade a erosão. Serão desenvolvidas atividades 

práticas, desde a coleta e processamento dos dados, análise dos resultados e layout 

final do mapa. 

 

Título: Curso básico de Introdução ao QGIS aplicado a gestão de riscos 

Carga Horária: 12 horas 

Ministrantes: Anderson da Silva Santos (Graduando em Geografia Bacharelado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - CERES - Campus Caicó)  

Bhreenda Mayhara da Silva Santos (Graduanda em Geografia Bacharelado na 

Universidade Federal da Paraíba - CCEN - Campus l). 

Larissa Ingrid Marques Linhares (Mestranda na Universidade Estadual Vale do Acaraú) 

Uendry da Silva Ramos Maia (Graduando em Geografia Licenciatura na Universidade 

Federal da Paraíba - CCEN - Campus I) 

Ementa: Se você está iniciando no mundo do geoprocessamento, este curso visa 

ensinar os primeiros passos com o QGIS, apresentando sua interface e funcionalidades, 

além da elaboração de um mapa de localização, criação de um MDE a partir de curvas 

de nível e extração de variáveis geomorfológicas como declividade, hipsometria e 

orientação das vertentes, além da identificação de uma bacia hidrográfica. 

 

HOMENAGEADOS 

 

Prof. Dr. Hamilcar José Almeida Filgueira (Professor da UFPB e um dos fundadores do 

NEUD/UFPB). 

Luiz Antônio Cavalcanti de Brito (Palito) (Defesa Civil de João Pessoa). 



 
 

Alberto Sabino (Defesa Civil de João Pessoa) – in memoriam 

 

 


