Revista GeoNordeste
NOTA EDITORIAL

O programa de Pós-graduação em Geografia (PPGEO) da Universidade Federal de Sergipe
(UFS) tem a grata satisfação de trazer a público a edição 2020.2 da Revista GeoNordeste, um
periódico que tem se caracterizado pela resistência e pluralidade e tem prezado pela tradição e
elevada qualidade geográfica dos seus trabalhos.
Sem sombra de dúvidas, 2020 foi um ano diferente em muitos aspectos. Em primeiro lugar,
questões associadas à pandemia da covid-19 mudaram as nossas rotinas e as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, e por isso nos convidaram/obrigaram a reinventar muitas de nossas práticas.
Em segundo lugar, questões de natureza política e ideológica evidenciam grandes dificuldades para
as Universidades e Institutos Federais no Brasil como um todo, abrindo caminho para o desmonte
institucional e ao mesmo tempo, para a resistência da comunidade acadêmica.
A presente edição contou com a parceria em eventos nacionais realizados esse ano de 2020,
em Salvador, na modalidade virtual (VI Simpósio Nacional o Rural e o Urbano no Brasil –
SINARUB, V Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento, e V Encontro Nacional dos
Mestrados Profissionais da área PUR/D), e selecionou seis trabalhos inéditos para publicação.
Desde já agradecemos aos organizadores pela iniciativa de divulgação e esperamos que essa prática
possa ser um elemento recorrente em nossos períodicos.
As temáticas dessa edição versam sobre variados campos da ciência geográfica. São
dezessete trabalhos ao total, quinze artigos, uma resenha e um texto da seção memória em
homenagem à professora Emérita da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Dra. Alexandrina Luz
Conceição que, de forma incansável e comprometida, muito tem contribuído para o
engrandecimento da nossa geografia.

Boa leitura a todos!
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