
 

 

1. Sobre o evento: 

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”, acontecerá 

entre os dias 20 e 23 de agosto de 2019 na Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), Campus do Itaperi. O evento será realizado pelo Laboratório de 

Geoprocessamento e Estudos Aplicados (LABGEO/UECE), coordenado pela 

professora Dr.ª Maria Lucia Brito da Cruz. O evento contará com cinco mesas-

redondas que abordarão desde a dinâmica natural das paisagens na região até 

a discussão sobre novos valores e concepções na convivência com a 

semiaridez, além de apresentações de pesquisas desenvolvidas por alunos de 

graduação e pós-graduação que compõem o grupo de pesquisa e a rede. 

Teremos também a apresentação de banners com trabalhos do público em geral. 

Pretende-se também convidar e reforçar os laços com professores e instituições 

parceiras. Serão aceitos trabalhos na modalidade artigo completo de 10 a 20 

páginas. Os trabalhos aceitos serão apresentados no evento e os melhores 

serão publicados em número especial da revista Caderno de Ciências & 

Tecnologia (CC&T/UECE). 

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. 

 

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. 

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. Das Instruções para Confecção dos Trabalhos: 

Critérios que devem ser atendidos para artigos enviados: 

 

1. Os textos devem ser acompanhados de um resumo em português de até 800 

caracteres (sem espaços), um abstract e um resumen. No resumo, abstract e 

resumen devem ser seguidos de 3 até 5 Palavras- chave; Palavras-clave e 

Keyword para fins de indexação do trabalho, que deverão ser separadas por 

um ponto entre elas. 

 



 

 Os arquivos devem ser submetidos no formato Microsoft Word, OpenOffice 

ou RTF; 

 Tamanho do artigo: o artigo deve ter entre 10 a 20 páginas, incluindo 

gráficos, tabelas e figuras; 

 No caso de arquivos com gráficos, tabelas e figuras que excedam o limite 

de 20 páginas, o artigo poderá ter até 25 páginas, em folha de tamanho 

Letter (carta). 

 
 
ESTRUTURA DO ARTIGO: 
 

 
 Corpo do texto: Arial ou Times New Roman, tamanho 12. 

Espaçamento 1,5 no corpo do parágrafo e entradas de parágrafos: 

1,25 cm; 

 Fonte utilizada para tabelas, citações de mais de três linhas, legendas 

(acima da ilustração, devidamente enumerada) e outras ilustrações: Arial 

ou Times New Roman, tamanho 10; 

 Margens: superior e esquerda - 2,5 cm / inferior e direita - 2,0 cm; 

 Títulos em negrito e em letras maiúsculas (Fonte 12); seções em negrito 

e também em letras minúsculas. Centralizado; 

 Citações com mais de três linhas: destacadas do texto, com recuo 

esquerdo de 4 cm; fonte tamanho 10, sem aspas, espaçamento simples, 

com a indicação da bibliografia no final; 

 O texto deve ser dividido sem numeração e com subtítulos (fonte tamanho 

12, negrito e sem tabulação); 

 Tabelas e ilustrações (ABNT NBR 14724/dezembro/2005) devem ser 

referidas no texto e numeradas de acordo com a sequência. As tabelas 

devem ter título/legenda na parte superior (fonte tamanho 12 e 

espaçamento simples) e as ilustrações título/legenda na parte inferior 

(fonte tamanho 12 e espaçamento simples). As ilustrações (gráficos, 

mapas, fotografias, desenhos, entre outros) deverão ser enviadas em 

formato GIF ou JPG, já inseridas no corpo do texto; 

 As Referências deverão ter chamadas no texto pelo(s) sobrenome(s) do(s) 

autor(es), em maiúsculas, data e página, quando dentro do parêntesis 

(SOUZA, 1995, p.107) e em minúsculas quando inseridas na frase: 

Segundo Souza (1998, p. 45). Se um mesmo autor citado tiver mais de uma 



 

publicação no mesmo ano, identificar cada uma delas por letras, (SOUZA, 

1995a, p.32). As Referências (somente aquelas citadas no texto) 

completas deverão constar ao final do texto, alinhadas totalmente à 

esquerda, em ordem alfabética, e elaboradas de acordo com a NBR-

6023:2000 da ABNT; 

 
2. O artigo submetido dever constar a seguinte ordem de apresentação: 
 
 Título Português; 

 Autor (es) e suas respectivas informações (por ex.: titulação, instituição, 

cidade da instituição, órgão de lotação, e-mail, grupo de pesquisa a que 

pertence) – incluso o link para o currículo Lattes; 

 Resumo, palavras-chave; 

 Título em Inglês; 

 Abstract; keywords; 

 Título em Espanhol; 

 Resumen; palavras-clave. 

 

O texto completo deve conter as seguintes informações: INTRODUÇÃO 

(contendo os objetivos e as justificativas), REFERENCIAL TEÓRICO 

(opcional), METODOLOGIA DA PESQUISA (contendo a descrição dos 

materiais utilizados, os   métodos   empregados   e   os   procedimentos 

desenvolvidos), RESULTADOS E DISCUSSÃO (contendo os resultados da 

pesquisa e suas discussões) e CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO. 

Obviamente que será respeitando a particularidade dos diferentes tipos de 

pesquisa.  As referências deverão ser listadas ao final do artigo, com o título 

REFERÊNCIAS, em ordem alfabética, espaçamento simples e seguindo a 

normatização da ABNT- NBR - vigentes. Registrar, nas referências, SOMENTE, 

os autores citados no corpo do texto. 

 

AS REFERÊNCIAS DEVERÃO SER ORGANIZADAS DE ACORDO COM A 

NBR-10520:2001 DA ABNT E DEVEM SEGUIR OS MODELOS E EXEMPLOS 

ABAIXO: 

 

Livro: 



 

SOBRENOME, Nomes. Título do Livro. Local de Edição: Nome da Editora, 

ano da publicação. ?p. (total de páginas) 

 

Capítulo de livro: 

SOBRENOME, Nomes (do autor do capítulo). Título do capítulo. In: 

SOBRENOME, Nomes (Ed., Org., Comp.) Título do Livro. Local de Edição: 

Nome da Editora, ano de publicação. Número do Capítulo, p. (página inicial – 

página final do capítulo). 

 

Artigo: 

SOBRENOME, Nomes. Título do Artigo. Nome da Revista, Local de Edição, 

v.?, n. ?, p. página inicial - página final, ano da publicação. 

 

Tese/Dissertação: 

SOBRENOME, Nomes. Título da tese/dissertação. ? f. (Nº de folhas) 

Tese/Dissertação (Doutorado/Mestrado em ...) – Instituto, Universidade, local 

da defesa, ano da defesa. 

 

Evento: 

SOBRENOME, Nomes. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO EM CAIXA 

ALTA, 5., Cidade, data. Anais... Local de edição: Editora, data. página inicial-

final do trabalho. 

5. 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.  

 

 

6. Eixos Temáticos para Submissão de Trabalhos 

  

EIXO 1: A importância das tecnologias como subsídio a analise geoambiental; 

EIXO 2: Geotecnologias aplicadas aos estudos ambientais e geográficos;  

EIXO 3: Contribuições metodológicas à pesquisa biogeográfica; 

EIXO 4: O conceito de redes na geografia: noções iniciais;  

EIXO 5: As novas tecnologias e o ensino de Geografia; 

 

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

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

 

 

Fortaleza, 15 de maio de 2019 
 

Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Aplicados - LABGEO/UECE 

Grupo de Pesquisa Semiárido e o Contexto Geoambiental - SECGEO 
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