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Apresentação  

O I Ciclo de Comunicações sobre Pesquisa em Geografia tem o objetivo de fortalecimento da prática de pesquisa 
no campo das ciências geográficas. O evento se constitui num ambiente de exposição e debate sobre projetos de 
pesquisa e trabalhos monográficos desenvolvidos no âmbito do curso de geografia do CESC/UEMA. 

Espera-se que ao final do evento a comunidade acadêmica, e, sobretudo os discentes, se sintam estimulados a 
produzir pesquisas científicas, se envolver em grupos de pesquisa e contribuir para o fortalecimento da prática 
de investigações no âmbito do curso de geografia. Além disso, aguarda-se que profissionais egressos da 
instituição retornem, agora, como expositores, retomando seus trabalhos monográficos e, finalmente, 
socializando os resultados de suas pesquisas.  

Pretende-se consolidar o evento no calendário acadêmico do curso de geografia e em próximas edições ampliar 
o diálogo com docentes, discentes e pesquisadores de outros centros de pesquisa e ensino.  

 

Apresentação de trabalhos  

Para participação no evento o proponente deverá realizar inscrição até dia 15 de outubro, entregando resumo 
do projeto de pesquisa ou relatório de pesquisa (na forma de artigo) com as seguintes especificações:  

 

Para resumo de projetos de pesquisa (2 laudas):  

Documento em formato *.doc 

Todo o trabalho em letra Times New Roman, com espaçamento 1,5cm e no máximo duas páginas. 

Título em Negrito, centralizado, com todas as letras maiúsculas em tamanho 14;  

Nome do orientando seguido do e-mail, centralizado, fonte em tamanho 12. 

Nome do orientador, centralizado, fonte em tamanho 12. 

Problemática de pesquisa e objetivos com no máximo 10 linhas 

Fundamentação teórica com no máximo 20 linhas 

Materiais de métodos previstos com no máximo 10 linhas  

Resultados preliminares (quando houver) com no máximo 10 linhas  

Referências bibliográficas 

 

Para trabalhos na forma de artigos científicos (máximo de 10 laudas):  

Documento em formato *.doc 

Todo o trabalho em letra Times New Roman, com espaçamento 1,5cm e no máximo dez páginas.  

Título em Negrito, centralizado, com todas as letras maiúsculas em tamanho 14 

Nome do orientador, centralizado, fonte em tamanho 12 

Resumo do trabalho entre 5 e 10 linhas e três palavras-chave, em fonte 12 

Introdução (contendo a problemática de pesquisa, objetivos e materiais e métodos) 



Fundamentação teórica 

Resultados  

Referências bibliográficas  

Para o evento, serão bem vindos trabalhos na forma de artigos científicos resultado de projetos monográficos 
realizados no âmbito do curso de geografia do CESC/UEMA. Além disso, também serão aceitos projetos 
monográficos e de iniciação científica, artigos resultados de pesquisas individuais ou coletivas, ou ainda artigos 
produzidos como resultado das disciplinas do curso de geografia. Todos os trabalhos deverão ser entregues no 
ato da inscrição em formato digital (CD, DVD ou pen drive) ou, ainda, por e-mail.  

Cada expositor contará com um tempo de 10 minutos nos quais deverão apresentar as questões gerais de 
pesquisa e/ou resultados dos trabalhos. Ao final da apresentação poderá haver contribuições e/ou 
questionamentos sobre o trabalho.  

Os artigos e resumos de projetos apresentados serão publicados nos Anais do I Espaço de Diálogos sobre 
Pesquisa em Geografia, contabilizando para pontuação das ACCs. Os anais terão registro de ISBN.  


