
 

 

1. Eixos Temáticos: 

O IV Encontro de Estudos Direcionados do Grupo de Pesquisa Semiárido 

e o Contexto Geoambiental – SECGEO, com a temática “A Geografia e a 

Tecnologia: uma visão integrada para uma ação compartilhada”, comunica 

que houve alteração nos eixos temáticos, visando uma melhor abordagem de 

temas transversais. 

Eixo 1: Geoprocessamento aplicado à Análise Ambiental 

Eixo 2: Sensoriamento Remoto e os Estudos Transversais 

Eixo 3: Biogeografia Aplicada 

Eixo 4: Redes Geográficas 

Eixo 5: As Novas Tecnologias e o Ensino de Geografia 

Eixo 6: Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas 

Eixo 7: Solos 

Eixo 8: Recuperação, Conservação e Degradação Ambiental 

 

Ao enviar o trabalho o autor deverá colocar no assunto do email 

(estudosdirecionadosgp@gmail.com) o nome do eixo temático escolhido.  

 

2. Das Inscrições:  

As inscrições devem ser realizadas através do preenchimento de formulário 

eletrônico e confirmadas com o pagamento por meio de depósito feito na boca 

do caixa com identificação (não valerão depósitos feitos em caixa eletrônico) ou 

transferência nas contas a serem divulgadas e a entrega de uma lata de leite em 

pó no Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Aplicados (Bloco C sala 01) 

ou no dia da abertura do evento no local de credenciamento. 
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As inscrições seguirão os valores e datas constantes no quadro a seguir. 

Datas e valores de inscrições Gerais 

20/05 a 20/06 de 2019 20,00 (vinte reais) e uma lata de leite em pó. 

21/06 a 21/07 de 2019 25,00 (vinte e cinco reais) e uma lata de leite em pó. 

22/07 a 20/08 de 2019 30,00 (trinta reais) e uma lata de leite em pó. 

 

Só se encontrará efetivamente inscrito no evento o participante que proceder 

com a doação acima mencionada. Destaca-se que todas as latas de leite em pó 

recolhidas serão destinadas à instituições de caridade em Fortaleza. Os 

candidatos que não puderem entregar a lata de leite em pó antes do início do 

evento poderão fazê-lo no ato do credenciamento. 

Durante o preenchimento do formulário de inscrição, o nome fornecido deve 

ser completo, para que os certificados tenham validade. A comissão 

organizadora não se responsabiliza por informações incompletas ou 

incorretas. 

3. Das Instruções para Submissão de Trabalhos: 

I. Somente serão aceitos os trabalhos daqueles que efetivarem e comprovarem 

sua inscrição com o depósito da taxa e posteriormente deve-se realizar a doação 

da lata de leite;  

II. A submissão dos trabalhos deverá ocorrer até 24/06/2019; 

III. Os trabalhos inscritos no IV Encontro de Estudos Direcionados do Grupo 

de Pesquisa Semiárido e o Contexto Geoambiental, deverão estar de acordo 

com as normas do Caderno de Ciências e Tecnologias da UECE;  

IV. Os trabalhos inscritos passarão por avaliação do Comitê Científico do IV 

Encontro de Estudos Direcionados do Grupo de Pesquisa Semiárido e o 

Contexto Geoambiental, que irá disponibilizar o resultado das submissões até 

22/07/2019; 

V. Cada inscrição dá direito à submissão de 2 (dois) artigos como autor principal;  

VI. O resumo deverá ser enviado para o e-mail do evento juntamente com o 

comprovante de inscrição e o eixo temático escolhido;  

VII. Depois de efetuar as modificações e/ou correções solicitadas, no caso de 

existirem, o(a) autor(a) deve fazer um novo upload do resumo e enviá-lo ao e-

mail novamente, no máximo 03 (três) dias, contados a partir do recebimento do 



 

e-mail com as modificações e/ou correções solicitadas. Caso contrário, o 

resumo será rejeitado. 

4. Normas para submissão de proposta de minicurso ou oficina 

I. Somente serão aceitas as propostas daqueles que efetivarem e 

comprovarem sua inscrição com o depósito da taxa e posteriormente deve-se 

realizar a doação da lata de leite;  

II. A submissão das propostas deverá ocorrer até 24/06/2019; 

III. Cada inscrição dará direito à uma proposta de minicurso ou oficina; 

IV. Os minicursos e oficinas terão no máximos 03 (três) ministrantes; 

V. Os minicursos deverão ter carga horária de 8 ou 12 horas; 

VI. Não serão oferecidas ajuda de custo, hospedagens e alimentação para os 

proponentes de propostas aprovadas; 

VI. O proponente deve submeter a proposta com o título, nomes dos 

ministrantes, quantidade de vagas a serem ofertadas, indicar se há necessidade 

de um espaço com computadores, resumo e outras informações pertinentes; 

VII. O resumo (entre 250 e 350 palavras) deve ser escrito em um único parágrafo, 

com alinhamento justificado e sem recuo de parágrafo. O texto deve conter uma 

breve introdução sobre o tema, deve explicitar o(s) objetivo(s), a metodologia e 

a descrição das atividades que serão desenvolvidas que servirão de base para 

a discussão ao longo do minicurso ou da oficina; 

VIII. As propostas devem ser submetidas por email 

(estudosdirecionadosgp@gmail.com) com o assunto “proposta de 

minicurso/oficina”, juntamente com o comprovante de depósito ou transferência.  

 

 

Fortaleza, 06 de junho de 2019 
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