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UFVJM faz parte da organização do evento por meio do Laboratório de População e
Ambiente

  

Entre os dias 19 e 20 de agosto, será realizado o 5º Seminário Nacional População, Espaço e
Ambiente. Com o tema geral “Políticas públicas, dinâmica populacional e ambiente: dilemas da
sustentabilidade e do desenvolvimento” o evento de 2019 coloca no centro da discussão a
intersecção entre os estudos populacionais e suas relações com a dinâmica ambiental e com
as políticas públicas. O seminário será realizado na Casa da Glória, no centro de Diamantina.

  

As inscrições (apenas para participação) são até o dia 18 de agosto, um dia antes do evento.

  

Para envio dos trabalhos, a data limite vai até o dia 20 de junho.

  

Confira os temas para a submissão de trabalhos:

    
    -  Clima, cidades e mudanças na estrutura demográfica;  
    -  Saúde, segurança e soberania alimentar e políticas públicas;  
    -  Desastres, distribuição espacial, mobilidade e políticas públicas;  
    -  Consumo, estrutura demográfica e desenvolvimento;  
    -  Campo e cidade: transformações na paisagem e na população;  
    -  Populações tradicionais, políticas públicas e áreas protegidas;  
    -  Gênero, dinâmicas ambientais e questões demográficas;  
    -  Grandes projetos de infraestrutura, política econômica e impactos no ambiente e na
população;   
    -  Perspectivas teórico-metodológicas para o estudo sobre população, espaço e ambiente:
produção e uso de dados, releituras, antigos conceitos e novas abordagens;   
    -  Divulgação científica e popularização da ciência nos trabalhos sobre população, espaço e
ambiente.   

  

Saiba tudo sobre a submissão de trabalhos aqui .
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https://seminariopopea558982540.wordpress.com/submissao-de-trabalhos/
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A realização do evento é de responsabilidade do Grupo de Trabalho População, Espaço e
Ambiente (GT PoPEA) e da UFVJM.

  

O GT é formado no âmbito da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep) e tem
por objetivo investigar as interrelações que se estabelecem entre os componentes da dinâmica
demográfica e o meio ambiente, a partir de uma perspectiva multidisciplinar.

  

O GT PoPea  está presidido no biênio 2019-2020 pelo demógrafo Glauco Umbelino, docente
do curso de Geografia e coordenador do Laboratório de População e Ambiente (LPA),
localizado no Centro de Geociências da UFVJM.

  

  

Confira a programação do evento no site do 5º Seminário PoPEA .

  

Faça sua inscrição gratuita neste link .

  

Acompanhe o evento no Facebook .

  

  

18º  Seminário de Diamantina 

  

O 5º Seminário Nacional População, Espaço e Ambiente está incorporado ao 18º Seminário de
Diamantina, cujo tema é “A crise da mineração e as perspectivas econômicas, sociais e
ambientais de Minas Gerais e Brasil” e que ocorrerá entre os dias 19 e 23 de agosto, em
Diamantina. Saiba tudo o que está planejado neste link .
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https://seminariopopea558982540.wordpress.com/organizacao/
https://seminariopopea558982540.wordpress.com/programacao/
https://seminariopopea558982540.wordpress.com/inscricoes/
https://www.facebook.com/events/2242221655875977/
https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2019/
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