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Prezadas geomorfólogas e prezados geomorfólogos, 

Como todos sabem, a Comissão Organizadora do 13° Simpósio Nacional de Geomorfologia está 

acompanhando de perto as recomendações dos órgãos competentes nacionais e internacionais acerca 

da propagação do COVID-19. Os dados oficiais divulgados nos deixam certos de que passaremos por 

um período deveras conturbado nos próximos meses, exigindo de nós a responsabilidade de garantir 

a segurança e a saúde dos congressistas. Para além da crise na saúde pública, a conjuntura social, 

política e econômica advinda da pandemia inviabiliza a realização do nosso congresso neste ano de 

2020. 

Assim, em concordância com a diretoria da União da Geomorfologia Brasileira, comunicamos o 

adiamento do 13° SINAGEO para o período de 16 a 22 de maio de 2021. A Comissão Organizadora 

continuará trabalhando para a realização do evento, buscando as melhores alterativas logísticas para 

que tenhamos um encontro à altura do histórico do SINAGEO, mas, sobretudo, capaz de garantir as 

condições necessárias para a participação presencial da nossa comunidade geomorfológica. 

Por ora, continuaremos com as submissões de trabalho abertas, recebendo novos trabalhos e dando 

aceite aos trabalhos já encaminhados. Além disso, garantiremos a manutenção dos valores de 

inscrições até que um novo calendário seja definido. Entretanto, aqueles que já realizaram sua 

inscrição, mas possuem impedimentos para o comparecimento ao evento na nova data, devem entrar 

em contato pelo endereço tesourariasinageo2020@gmail.com para serem orientados acerca do 

cancelamento da inscrição e devolução dos valores. 

Em breve, faremos a divulgação de uma terceira circular do evento, compartilhando um novo 

calendário para inscrições, submissões e premiações. Enquanto isso, nossa comissão organizadora 

continuará trabalhando de casa no sentido de manter viva a chama do evento, garantindo o fluxo de 

submissão e aceite dos trabalhos e articulando a comunidade durante essa reestruturação. Para 

maiores informações, acompanhem as notificações na página do evento (https://sinageo.org.br/2020/) 

e em nossas redes sociais https://www.instagram.com/sinageo2020/ e 

https://www.facebook.com/sinageo2020/). 
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