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Em 2015, as comemorações dos 60 anos de implantação da Universidade Federal do Ceará,
como primeiro complexo institucional acadêmico e público do Estado do Ceará (1955/2015), nos
permitiram a realização de importantes e estratégicos eventos científicos. Nesse clima de
homenagens, o Departamento de Geografia do Centro de Ciências, por intermédio de nosso
Programa de Pós Graduação em Geografia, propôs e trouxe à cidade de Fortaleza/CE o 33º
Congresso Internacional da Conference of Latin Americanist Geographers(CLAG)
http://clagscholar.org/http://clagbrasil2015.wix.com/clagbrasil2015.
O corrido entre os dias 26 a 30 de maio/2015, com o tema Interfaces do Espaço Latino
Americano, o evento da Conferência também fez uma homenagem ao Dia do Geógrafo (29/05) e
abriu espaço para mais um canal de internacionalização de nossos Programas de Pós–Graduação. A
Universidade Pública brasileira, recebendo pela primeira vez os estudiosos da CLAG, constitui um
espaço privilegiado para o enfrentamento dos desafios e das abordagens que permeiam os campos
temáticos das geografias latino-americanas.
É nesse espírito de registro, do histórico marco de acolhida da CLAG que a REVISTA
GEOSABERES – publica 116 trabalhos de um evento que contou com 306 inscritos e 256
participantes no total. O intuito é dar prosseguimento a confluência científica de diálogos e
encaminhamentos aplicados aos desafios geográficos desse início de Séc. XXI. Bem como
subsidiara continuidade novos encontros, como o próximo Congresso previsto para o correrem Nova
Orleans (Lousiana/EUA), Janeiro de 2017.
Neste volume três do Número Especial, mais cinquenta e seis trabalhos são publicados,
reunindo artigos de 5eixos temáticos, a partir dos quais foram encaminha das as pesquisas
apresentadas. A saber: Eixo2: Epistemologia, filosofia e educação geográfica; Eixo3: Ecologia da
Paisagem, Recursos e Impactos Ambientais e Rurais; Eixo4: Estudos Regionais e Turísticos no
Desenvolvimento Latino Americano; Eixo5: Redes Econômicas, Urbanização e Fontes de Energia;
Eixo6: Novas territorialidades questões culturais contemporâneas.
Esperamos que a continuidade o rico painel científico que aqui se inicia possa dar
continuidade aos avanços da interpretação geográfica sobre América Latina. E aproveitamos parar e
forçar nossos agradecimentos a CAPES, ao CNPq e a FUNCAP, na condição de agências de
fomento, se, mas quais não seria possível a 33ª CLAG. Por extensão, agradecemos também às
equipes do Centro de Ciências da UFC, da ASTEF, IKONE Eventos e demais fornecedores que
qualificaram o melhor uso desses recursos para o brilho do evento.
Em nome do LEGE, do Departamento de Geografia e do Programa de Pós Graduação em
Geografia da UFC,desejamos a todos excelente leitura!
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