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A produção geoiconografica na difusão da ciência Geográfica 
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Comissão Organizadora 
Valdir Steinke – UnB 
Venícius Juvêncio Mendes – UniProjeção 
Tony Marcelo Gomes de Oliveira – SEE/DF 
 

CORONAVÍRUS - ADIAMENTO DO EVENTO 
 

A Comissão organizadora do GEOICO 2020, após analisar o contexto atual, desencadeado pela pandemia do coronavírus, tomou a 
decisão de ADIAR por tempo indeterminado a realização do evento. A opção em não definir uma data futura, neste momento, se deve 
a inúmeras razões, mas especialmente ao fato que todos os nossos calendários escolares e acadêmicos estarem suspensos e diante dessa 
situação, deliberou-se por aguardar o retorno das atividades para então definirmos uma data específica, com a devida antecedência e 
prazos suficientes para que todos possam ajustar sua participação. 
 
Diante dessa decisão, todos aqueles que já haviam realizados suas inscrições, tem a sua disposição as seguintes opções: 

a) Manter a inscrição realizada e participar normalmente em nova data a ser definida; 
b) Cancelar sua inscrição e solicitar o reembolso integral do valor pago; 
c) Manter a inscrição e mesmo que na data futura não possa estar presente seu trabalho será apresentado. Esta condição é específica 

para quem na data de hoje 25 de março de 2020, já tenha realizado inscrição. 
 
Aqueles que solicitarem reembolso, devem enviar uma mensagem para o e-mail geoico2020@gmail.com, solicitando o reembolso, com 
os dados pessoais (nome e CPF) e os dados bancários (Banco, Agência e Conta). 
 
A comissão organizadora irá manter o sistema de inscrições aberto, para quem queira se inscrever e enviar suas produções. 
 

Perfil Até nova circular 
Estudante de Graduação 25,00 

Estudante de Pós-graduação 75,00 
Profissionais Graduados 100,00 

 
A comissão organizadora do GEOICO 2020, lamenta esse adiamento, mas nesse momento é de responsabilidade de toda a sociedade o 
cuidado com a saúde. 
Agradecemos a compreensão de todos. 
Saudações Cordiais. 
 
Prof. Valdir A. Steinke – Coordenador do GEOICO 2020 

 

 


