
TEMA: AS NOVAS GEOGRAFIAS DO NORDESTE 

PARTICIPEM DO IV Simpósio de Geografia do CESC - UEMA 

Inscrição para participação: R$ 15,00 

Apresentação de Trabalho: R$ 10,00 

Participação + Trabalho: R$ 25,00 

As inscrições começam segunda-feira (29.10.2014). 

As inscrições com resumos dos trabalhos devem ser enviadas para o e-

mail simposiogeo2014cx@gmail.com  até o dia 14 de Novembro (sexta-feira). As 

inscrições sem resumos podem ser feitas até a próxima segunda-feira (24 de Nov.). 

O valor das inscrições para participação é de R$ 15,00 e Apresentação de Trabalho: 

R$ 10,00. 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS:  

SERÁ SOMENTE ACEITOS OS TRABALHOS SUBMETIDOS NA FORMA DE 

RESUMO EXPANDIDO DE NO MÁXIMO 04 LAUDAS, CONTENDO RESUMO, 

PALAVRA - CHAVE, SALVO EXCLUSIVAMENTE NO WORD (DOC), NOMEANDO 

O ARQUIVO COM O NOME DO (s) INSCRITO (s), ABREVIADO (EXEMPLO: 

ALDAIR JOSÉ R. QUEIROZ – A. J. R. QUEIROZ), ENGLOBANDO PELO MENOS 

UM EIXO TEMÁTICO: 

1-GEOGRAFIA E ENSINO 

2-GEOGRAFIA E QUESTÕES AMBIENTAIS 

3-GEOGRAFIA E ESPAÇO URBANO 

4-GEOGRAFIA E MOVIMENTO SOCIAL  

• Cada participante inscrito tem direito de enviar e apresentar 02 trabalhos por 

inscrição. 

• É permitida a assinatura de no máximo 04 autores para cada trabalho inscrito, 

inclusive com o orientador. 

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO. 

1. COMUNICAÇÃO ORAL. 

A apresentação em comunicação oral seguirá o mesmo roteiro para o resumo 

expandido. O tempo de apresentação será de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos. 

Haverá ainda 05 (cinco) minutos para discussão. Será disponibilizado pela 

mailto:sbgregionalma@gmail.com


coordenação do evento projetor multimídia para as apresentações. 

 

2 - POSTER. 

A apresentação em pôster também seguirá o mesmo roteiro apresentado para o 

resumo expandido (porém de forma resumida, destacando os resultados e 

discussões). Os pôsteres devem ter no máximo 1,20 m de altura por 0.90 m de 

largura. Pelo menos um dos autores deverá estar presente durante o horário 

determinado para a exposição do pôster, onde o professor ou colaborador registrará 

a presença dos autores e poderá fazer questionamentos acerca dos trabalhos. 

O RESUMO EXPANDIDO DEVE CONTER:  

• Titulo (e subtítulo, se houver), autores, resumo, palavras – chaves, introdução, 

desenvolvimento (fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões), 

conclusão e referências. 

• O texto deve ser redigido com objetividade e clareza necessária à sua fiel 

compreensão, obedecendo á seguinte estrutura.  

Tópicos da estrutura Elementos que devem estar descritos 

Introdução Explanação geral do tema, objetivos e justicativa. 

Desenvolvimento Fundamentação teórica metodologia resultados e discussões. 

Conclusão 

As considerações finais sobre o trabalho destacado a relevância dos resultados. 

Referências Somente das obras utilizadas no texto. 

• A estrutura em tópicos deve ser seguida, mas não devem ser enumeradas. Pode 

haver na parte do “desenvolvimento’’ subtítulos para distinguir a fundamentação 

teórica dos resultados e discussões.  

• Os artigos escritos por estudantes de estudantes de ensino básico, técnico ou 

graduação devem conter o nome do orientador. 

• Texto: no máximo de 04 (quarto) páginas, em português, letra ARIAL, tamanho 12, 

espaço 1,5 (entre linhas), margem de 2 cm em todos os lados, justificado e sem 

dividir palavras no final da linha. Nomes científicos e palavras estrangeiras grafadas 

em itálico. 

• Autores: constar os nomes sempre na sua ordem correta (sem inversões), com o 

sobrenome maiúsculo e alinhado á direita. Após os autores, escrever as instituições, 

seguindo de e-mail do autor correspondente, registrando a condição profissional ou 



de estudante. Fonte times new Roman, tamanho 10, espaço simples. 

Exemplo: Aldair José da Rocha QUEIROZ 

Graduando do Curso de Licenciatura em Geografia do CESC/UEMA. 

queirozaldair@gmail.com 

• Titulo: deve conter a ideia precisa do conteúdo e ser o mais curto possível, escrito 

em letras maiúsculas, tamanho 12, CENTRALIZADO. 

• Resumo: inserido no corpo do artigo, escrito em língua portuguesa, com no 

máximo 300 palavras, e seguido de até 05 (cinco) palavras – chaves. 

• Ilustrações: o uso de tabelas e figuras deve ser limitado e coerente, numeradas em 

arábico e insertas no texto: link “Inserir Imagem” do Word. Não “recortar” e “colar” – 

evite erros. Inserir as legendas abaixo das tabelas e figuras, com letra ARIAL, 

tamanho 10. 

• Citações: as citações (simples e em parágrafos especial) devem seguir as normas 

da ABNT em vigor. 

• Referências: constar apenas as obras utilizadas no texto. Devem ser apresentadas 

no final do trabalho após a Conclusão e devem estar de acordo com as normas de 

apresentação de referências da ABNT, com o nome das obras em negrito.  

• Nunca use negrito no texto, em parte ou para destacar expressões. 

• Data para envio de Trabalhos: 29/10/2014 a 22/11/2014. 

• Os artigos devem ser enviados para: simposiogeo2014cx@gmail.com até o dia 

21/11/2014. 

• O assunto do e-mail deve ser o eixo temático do trabalho. 

• A relação dos trabalhos APROVADOS será PUBLICADA no facebook na página 

“IV Simpósio de Geografia”, a partir do dia 23/11/2014 devendo pelo menos um dos 

autores ter efetuado inscrição e enviado comprovante para o e-mail: 

simposiogeo2014cx@gmail.com. 

• Mais informações na pagina do facebook e no site www.uema.com.br.  


