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ALUNOS DE GEOGRAFIA VISITAM A 
AMAZÔNIA E COMPARTILHAM IMPRESSÕES 
COM A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL

Uma turma de alunos da disci-
plina Geografia da Amazônia, do 
curso de Geografia, viajou em 
maio para uma aula de campo na 
floresta. A expedição provocou 
impacto nos participantes e gerou 
muitos resultados que podem 
ser conferidos pela comunidade 
acadêmica e pela população em 
geral. O material começou a ser 
disponibilizado no mês de junho. 
Coordenado pelo professor Lean-
dro Andrei do Instituto de Geo-
grafia (Igeog) e pelo doutorando 
do Igeog, Luiz Henrique Alves 
da Silva, o grupo de 21 alunos 
conheceu a Amazônia, no muni-
cípio de Alta Floresta, no Mato 
Grosso (MT). “O objetivo da dis-
ciplina foi apresentar o processo 
de reocupação da Amazônia, 

assim como os agentes inseridos 
nesse processo e seu papel na for-
mação territorial da região como 
hoje conhecemos”, revela Andrei.

Os organizadores da aula prática 
consideram que com tamanha 
imensidão, o bioma mais impor-
tante e mais complexo do territó-
rio brasileiro é pouco tratado nas 
salas de aula do Sudeste brasileiro 
e quando tratado, é de maneira 
muito superficial. Para comparti-
lhar as informações o grupo que 
viajou se uniu a outros sete alu-
nos e produziu o material digital 
que está disponível, inclusive os 
planos de aula, e está finalizando 
um documentário que será lan-
çado no início do segundo semes-
tre. Assista uma prévia do filme: 
bit.ly/2M7buBk. 

É possível navegar pelo histó-
rico da viagem (bit.ly/2JD7mHC) 
e conhecer um pouco mais sobre 
os caminhos e perspectivas geo-
gráficas percorridos pelos estu-
dantes. Uma revista eletrônica 
que está disponível no site bit.
ly/2JHk1cV, registra ainda mais 
sobre a expedição da turma de 
Geografia na região.

“Ao olharmos de fora para a Ama-
zônia, vemos apenas um grande 
vazio demográfico, onde só escuta-
mos sobre desmatamento e avanço 
do cinturão agrícola, não tendo 
noção das diversas “Amazônias’’ 
que existem e existiram naquela 
região”, explica o professor.

Exposição - A mostra de fotos e 
vídeos montada no Hall do 4o 
andar, do Bloco F, no Campus 
Maracanã, vai ser reinaugurada 
com o início das aulas do 
segundo semestre. O espaço vai 
receber visitas agendadas de 
alunos de outros cursos e até do 
ensino fundamental. 
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Iniciativa pretende identificar banco de talentos da Universidade como um todo

DECULT PROMOVE CAMPANHA PARA CONHECER 
OS TALENTOS DA UNIVERSIDADE

Você é aluno, professor ou téc-
nico administrativo e se consi-
dera um artista? Então participe 
do Censo Cultural! A campanha 
busca conhecer os talentos da 
Universidade e torná-los atrações 

das atividades do Departamento 
Cultural (Decult).
O levantamento é realizado por 
meio de cédulas que devem ser 
preenchidas pelos participantes e 
depositadas em urnas espalhadas 

por todos os campi, por inscrição 
presencial na sala T056 (térreo, 
campus Maracanã) ou ainda pelo 
formulário eletrônico. Responda 
o censo e aproveite a chance de 
expor sua arte!


