APRESENTAÇÃO
O Congresso Internacional de Educação e Geotecnologias - CINTERGEO é um
evento

bienal

organizado

pelo

Grupo

de

Geotecnologias,

Educação

e

Contemporaneidade - GEOTEC, grupo de pesquisas associado aos Programas de
Pós-Graduação Educação e Contemporaneidade (PPGEDUC) e Gestão e
Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) do Departamento de Educação I
(Campus I) da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Em 2021 realizamos a sua
3a. edição, paralelamente com a 8a. edição do Encontro de Pesquisadores da RÁDIO,
eventos que compõem, conjuntamente, o CINTERGEO. Em virtude da pandemia da
Covid-19 e a consequente vigência das orientações institucionais de distanciamento
físico, esta edição do CINTERGEO ocorreu no formato totalmente remoto, nos dias
29 e 30 de julho de 2021, a partir do canal do GEOTEC no Youtube:
https://www.youtube.com/geotecuneb, onde as atividades encontram-se gravadas.
Além desse canal, todas as informações adicionais sobre o evento estão disponíveis
no seu site oficial: https://cintergeo.uneb.br.
O

CINTERGEO

contou

com

palestrantes

de

renome,

nacionais

e

internacionais, que participaram de Conferências, Mesas e Rodas de conversas sobre
temas voltados à Educação na contemporaneidade e o papel das tecnologias digitais
– e das geotecnologias – nos processos formativos em tempos da pandemia. O evento
apresentou-se igualmente como um espaço aberto para discussões críticas sobre a
condução das políticas públicas na área da Educação neste momento da nossa
história, em diálogo com os modelos em andamento em países vizinhos na América
Latina. Cumprindo a sua vocação como ação de Extensão Universitária, o evento
alcançou professores, pesquisadores, gestores da Educação Básica e Superior, nas
esferas municipais, estaduais e federais, que tiveram a oportunidade de participar das
discussões e apresentar seus resultados de pesquisas científicas nas diversas
Sessões de Comunicação Oral que fizeram parte da programação do evento.

Outro ponto de destaque foram as apresentações de trabalhos dos
pesquisadores estudantes (ICJr) da Educação Básica e, especificamente, daqueles
que desenvolvem atividades de iniciação de formação em Educação Científica a partir
das ações do Projeto da RÁDIO – um dos projetos articuladores do GEOTEC. Estes
estudantes encontraram no CINTERGEO um ambiente propício à expansão da
formação científica, pela oportunidade de apresentação oral e divulgação de suas
pesquisas em um evento acadêmico público de grande porte.
Estes Anais veiculam à comunidade os textos dessas pesquisas, que foram
selecionados para publicação por um Comitê Científico na área da Educação e
apresentados no CINTERGEO. Os Anais estão divididos em duas seções: Categoria
I – Pesquisadores da Graduação e Pós-graduação; e Categoria II - Jovens
Pesquisadores do Projeto da Rádio e Estudantes da Educação Básica, cujos textos
estão dispostos em ordem alfabética de títulos de trabalhos dentro de cada Categoria.
Foram selecionados e publicados um total de 25 (vinte e cinco) trabalhos
apresentados na Categoria de Pesquisadores da Graduação e Pós-graduação e 18
(dezoito) trabalhos na Categoria Jovens Pesquisadores do Projeto da Rádio e
Estudantes da Educação Básica.
Esperamos que o esforço de organização e edição destes Anais constitua-se
em mais um canal exitoso de divulgação das investigações científicas apresentadas
pelos nossos pesquisadores e que, sobretudo, sirva como elemento extra de incentivo
aos estudantes pesquisadores da Educação Básica, para seguirem a formação em
ciência e pesquisa nas etapas futuras de suas vidas acadêmicas, com reflexos
positivos na formação cidadã e atuação crítica e construtiva desses sujeitos na
sociedade.
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