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Apresentação:
Desastres ambientais  têm dimensões interpretativas e conceituais  diversas.  São eventos presentes em 
registros científicos e não científicos, datados e historicamente contingentes, que constroem narrativas e 
experiências, e que são abundantes, mas dispersos. Embora saibamos que os instrumentos científicos de 
mensuração e aferição desses eventos são muito recentes, não passando além da primeira metade do 
século XX, é imprescindível pensar desastres na relação passado-presente. Essa pluralidade inerente aos 
desastres demonstra a necessidade de pensá-los numa dimensão histórica das relações entre humanos e 
mundo natural. Nesse sentido, este simpósio está desenhado para propor leituras históricas que tratem não 
só da dimensão objetiva de desastres ambientais, mas também do papel que a subjetividade desempenha 
neles, partindo da interdisciplinaridade inerente à história ambiental. 

Modalidades de participação:
Participantes com apresentação de trabalho completo (exigência mínima: graduados):
Inscrições até 15 de setembro de 2011. Valor: R$100,00.

Participantes sem apresentação de trabalho:
Inscrições até 10 de outubro de 2011. Valor: R$40,00.

Participantes com apresentação de painel de iniciação científica:
Inscrições até 10 de outubro de 2011. Valor: R$40,00.

Simpósios temáticos:
1. História, desastres e refugiados ambientais.

2. Formas históricas de previsão, mitigação e reação a desastres.

3. História ambiental e desastres naturais.

4. História ambiental e tecnodesastres

5. Desastres: percepções

Conferencistas confirmados:
Dr. Paul Robert Josephson, especialista em história da ciência e da tecnologia, e Professor de História da Rússia e da 
União Soviética, com pesquisa voltada aos desastres e uso de recursos naturais. Tem larga experiência na área de 
História e Ambiente, com vasta publicação de livros e artigos em diversos países.

Dra. Eunice Sueli Nodari, especialista em história ambiental, coordenadora do Laboratório de Imigração, Migração e 
História Ambiental da UFSC, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da mesma instituição. Tem 
larga experiência na área de História Ambiental e Migrações, com vasta publicação na área.

Maiores informações:
Prof. Dr. Jó Klanovicz (coordenador do evento)

UNICENTRO – Guarapuava (42)8824-1313 klanov@gmail.com
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