
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Seminário da Pós-Graduação em Geografia (SEMPGEO)  
 

 
 Pelotas, 11 de setembro de 2021.  

Rio Grande do Sul, Brasil 

 

 

 
Primeira circular 

  

O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) pertencente à universidade 

Federal de Pelotas (UFPel) convida os (as) pesquisadores(as) e profissionais da área de 

Geografia para a oitava edição do Seminário da Pós-Graduação em Geografia (SEMPGEO). O 

evento tem por objetivo proporcionar a integração entre os discentes e docentes do Programa 

e também com as demais instituições de ensino e pesquisa envolvidas, a partir da socialização 

dos trabalhos científicos em desenvolvimento, ou concluídos, e espaços de discussão de temas 

atuais no âmbito da Geografia. Sendo assim, desde 2014 o SEMPGEO fomenta a reflexão sobre 

a ciência geográfica desenvolvida no país em seus diferentes âmbitos.  Mediante isso, em 2021 

o evento tem por título “A ciência Geográfica no século XXI: como o território, o meio 

ambiente e o ensino de Geografia vêm sendo articulados no Brasil?”.  

Esta temática surge em virtude do cenário nacional observado nas últimas décadas, 

onde os problemas sociais, políticos, econômicos e ambientais estão presentes em nosso 

cotidiano. Assim, torna-se pertinente a discussão do papel desempenhado pela ciência 

geográfica frente a este contexto bem como quais os desafios enfrentados pela Geografia no 

século XXI.  

Em razão da pandemia causada pela Covid-19, o VIII SEMPGEO ocorrerá de modo 

remoto, nos dias 16, 17 e 18 de novembro por meio do canal no YOUTUBE- Mestrado em 

Geografia UFPel. As instruções para as inscrições na modalidade ouvinte serão publicadas na 

segunda circular, já a submissão dos resumos expandidos deverá seguir as normas desta 

publicação. 

 

 

 

Cordialmente, Comissão Organizadora 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCicfjbHVRTgYqpT6tDC16Vg
https://www.youtube.com/channel/UCicfjbHVRTgYqpT6tDC16Vg


 

Informações sobre o envio de resumos expandidos  

 

Envio de resumos 

expandidos 

 

Datas Valor 

Graduação 

Pós-Graduação 

Profissionais da área.  

 

11/09/21 à 24/09/21 

 

Gratuito 

 

 

Informações para Submissão de Resumo Expandido  

FAVOR ATENTAR PARA AS NORMAS ABAIXO SOLICITADAS. OS 

RESUMOS QUE NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E 

INSTRUÇÕES DE ENVIO NÃO SERÃO ACEITOS!  

A avaliação dos resumos ocorrerá às cegas, para tanto os dados de identificação dos 

autores e orientador, respectivas titulações e instituições de ensino, bem como e-mail de 

cada um dos autores, devem constar SOMENTE no Formulário de Inscrição para 

Apresentadores de Trabalhos1. 

O resumo deve ser enviado em Docx para apreciação da comissão avaliadora. Os 

trabalhos submetidos poderão conter apenas 01 (um/a) autor(a) e, no máximo 02 (dois) co-

autores (as), sendo um destes o(a) professor(a) orientador(a) da pesquisa. 

Os trabalhos, tanto para estudantes da pós-graduação como para os estudantes da 

graduação e/ou para profissionais da área, deverão ser apresentados no formato de resumos 

expandidos (conforme as normas descritas abaixo) e enviados a organização do evento no 

período de 11/09/2021 à 24/09/2021 pelo e-mail: sempgeoviiiedicao@gmail.com. O e-mail 

deverá conter o seguinte título no assunto: “Submissão - SEMPGEO 2021”. Maiores 

informações sobre a oitava edição do SEMPGEO serão disponibilizadas através do site  

https://wp.ufpel.edu.br/sempgeoufpel/. 

Após a avaliação dos trabalhos, a comissão científica retornará, via e-mail, a eventual 

necessidade de correções estruturadas na ficha de avaliação. As correções deverão ser 

devolvidas à organização do evento no prazo máximo de 17/10/2021 e de acordo com o modelo 

visual (template) do evento (a ser divulgado na segunda circular). Recomenda-se a checagem 

regular da caixa de e-mail (spam, lixo eletrônico, etc) do participante para evitar o esgotamento 

dos prazos para envio das correções do trabalho.  

 

 

TRABALHOS ENVIADOS FORA DO PRAZO NÃO SERÃO ACEITOS! 

 

                                                   
1https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYI6MRfCNvBNBXCxXr4qAuLCd0G

CDOFmXGM_ywSPMp02zk1A/viewform 

mailto:sempgeoviiiedicao@gmail.com
https://wp.ufpel.edu.br/sempgeoufpel/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYI6MRfCNvBNBXCxXr4qAuLCd0GCDOFmXGM_ywSPMp02zk1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYI6MRfCNvBNBXCxXr4qAuLCd0GCDOFmXGM_ywSPMp02zk1A/viewform


 

Normas para organização do Resumo Expandido                                                     

O título deverá ser centralizado, Fonte Times New Roman, Tamanho 12, maiúscula 

em negrito, separado por um espaço do início do texto.  O resumo expandido deverá ter 

de 03 (três) a 05 (cinco) páginas (contando com as referências), com margem superior e 

esquerda de 3,0 cm, direita 2,0 cm e margem inferior de 2,0 cm. Deve apresentar 

Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, e Conclusões, podendo conter títulos 

e subtítulos em seu corpo, com a apresentação das Referências ao final do manuscrito. A 

numeração dos títulos deverá ser feita com algarismos arábicos. Dessa maneira, o Resumo 

Expandido deverá ser apresentado em vídeo curto de 3 a 5 minutos, posteriormente serão 

divulgadas as normas para a realização do vídeo.  

A fonte utilizada no corpo do resumo deverá ser: Times New Roman, tamanho 

12, o texto deve ser justificado com espaçamento simples entre linhas. A separação entre 

o algarismo e o título se dará por um espaço, sem a utilização de ponto, hífen ou 

assemelhado. Sugere-se que as subdivisões dos títulos não ultrapassem 3 níveis. As figuras 

(fotografias, mapas, gráficos, croquis, etc.) precisam estar adequadas às normas da ABNT 

(NBR 14724:2011).   

O envio do arquivo deve ser em Docx sem identificação no documento. As 

figuras devem estar numeradas e centralizadas juntamente com o título na parte superior. 

É preciso determinar o tipo de figura no título (se trata de mapa, croqui, gráficos etc.), já 

a fonte da figura deve ser especificada na parte inferior (tamanho 10). A imagem deve 

estar inserida o mais próximo possível do texto, e deve possuir resolução de no mínimo 

300 dpi e máximo de 500 dpi, em formato JPG. Quanto às citações utilizadas neste 

manuscrito poderão ser diretas ou indiretas conforme as normas da ABNT (NBR 10520),  

disponíveis no site https://www.normasabnt.org/citacoes/ . 

Por fim, as referências devem ser completas e precisas, sendo necessário incluir 

todas as bibliografias citadas no texto, além do material cartográfico, softwares, consultas 

na internet e demais referências utilizadas. As referências devem estar de acordo com a 

NBR10520:2001 da ABNT. As URLs para referências obtidas na internet devem ser 

devidamente informadas, seguindo o padrão ABNT. 

 

REFERÊNCIAS EXEMPLOS 

 

Livros 

SOBRENOME, N. Título da obra. Local de Edição. Editora, Ano de Publicação. 

Volume. Número de Páginas. 
 

Capítulo de Livros 
 

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

(Org., Ed., Comp.). Título do Livro. Local de Edição. Editora, Ano de Publicação. 

Número do capítulo, página início-página final do capítulo. 
 

Artigo em Periódico 

SOBRENOME, N. Título do Artigo. Nome da Revista, Local de Edição, v.?, n ?, página 

inicial- página final, ano da publicação. 

 

Tese/Dissertação/Monografia 

SOBRENOME, N. Título do Trabalho. Data da Publicação.? f. 

https://www.normasabnt.org/citacoes/
https://www.normasabnt.org/citacoes/


 

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

Local da Defesa. Ano da Defesa. 
 

Trabalho em evento 

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

Cidade, Data do evento. Título dos Anais. Local de Edição: Editora. Página Inicial-Página 

final do trabalho. 
 

 

Internet 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Portal do Monitoramento de 

Queimadas e Incêndios. Disponível em: <http://www.inpe.br/queimadas>. Acesso 

em: 28 de março de 2014. 

 

BRASIL. Medida Provisória nº 2.230, de 8 de setembro de 2001. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2230.htm>. Acesso 

em: 04 de setembro de 2014. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2230.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2230.htm

