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Primeira Circular  

 

 

I - DOS OBJETIVOS, ESTRUTURA, CRONOGRAMA 

 

1.1 – O IV Encontro de Geografia do Amapá e a V Semana de Geografia da 

UNIFAP, realizados pelos Cursos de Geografia da Universidade Federal do 

Amapá, tem como objetivo reunir estudantes de graduação e pós-graduação, 

professores da educação básica e do ensino superior, pesquisadores, técnicos 

e todos aqueles que pensam e agem no mundo tendo como referência a 

Geografia. Nessa edição, a se realizar em Macapá/AP entre os dias 13 a 17 de 

Maio de 2014, no Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP), tem como título: “Do Espaço ao Lugar: O pensar e o fazer em 

Geografia”. A temática visa promover debates e reflexões acerca das teorias 

geográficas e suas aplicações, o pensar e o fazer geográfico, desenvolvidos ou 

em desenvolvimento nas diversas linhas de abordagens dessa ciência, 

buscando conhecer suas potencialidades de análise no entendimento da 

produção do espaço brasileiro e destacando as peculiaridades do estado do 

Amapá. Neste sentido, vislumbramos os debates do IV Encontro de Geografia 

do Amapá e V Semana de Geografia da UNIFAP a partir de quatro eixos 

temáticos: (1) A produção do espaço amazônico, a partir de unidades de 

conservação, dinâmicas urbanas e rurais, planejamento e desenvolvimento 



regional; (2) Ensino de Geografia, envolvendo um debate sobre práticas, 

vivências e experiências relacionadas à Geografia e ao ensino; (3) Dinâmicas 

naturais da paisagem física; e (4) Geoprocessamento aplicado às práticas 

geoespaciais. 

 

1.2 - Para isto, estamos propondo um evento com as seguintes atividades: 

conferências e mesas redondas; espaços de diálogos e práticas; trabalhos de 

campo; minicursos e atividades culturais.  

 

1.3 - Estas atividades estarão dispostas da seguinte forma na programação: 
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II- DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições serão efetuadas no período de 28 de Abril a 13 de Maio de 

2014 no espaço de convivência (cantina) da UNIFAP e no Laboratório de 

Ensino e Pesquisa em Geografia – LAPEGEO UNIFAP, Bloco J, Sala 4. A 

inscrição será no valor de R$ 10,00, destinados a cobrir despesas com 

emissão dos certificados. É obrigatória para aqueles que desejam obter 

certificado de participação no evento e irão apresentar trabalho no evento. 

2.2 As inscrições para os minicursos devem ser feitas no momento da inscrição 

para o evento. A lista do minicursos que serão oferecidos estará disponível no 

site: http://www.eventosdegeografia.blogspot.com.br a partir de 10 de Março de 

2014.  

2.3 No caso dos trabalhos de campo as inscrições devem ser feitas durante o 

credenciamento e poderá ser cobrada taxa específica de inscrição tendo em 

vista custear possíveis custos com o mesmo.  

 

 

III - DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

3.1 Para inscrever seus trabalhos os interessados deverão enviar à comissão 

organizadora, no período de 10 Março a 15 de Abril de 2014, resumo 

expandido ou trabalho completo, conforme formatações especificadas no 

Anexo I, acompanhados de ficha de inscrição (anexo II), por meio do e-mail 

egeoap@yahoo.com.br. 

3.2 Os trabalhos científicos serão apresentados nos Espaços de Diálogos e 

Práticas - EDPs, na modalidade de apresentação oral, agrupados conforme 

eixo temático. 

3.3 Poderão ser inscritos resumos de monografias, teses, dissertações, artigos 

e relatórios de práticas de ensinos e pesquisas, desde que relacionados ao 

tema do evento e eixos temáticos. 

3.4 A divulgação do aceitos dos trabalhos ocorrerá até a data de 25 de Abril de 

2014 via e-mail informado no trabalho. 

 

http://www.eventosdegeografia.blogspot.com.br/
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IV- DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

4.1 A seleção dos trabalhos será realizada pela comissão científica e serão 

observados os seguintes critérios:  

I - Relevância do tema para geografia e relação com os eixos temáticos de 

discussão propostos para o evento.  

II – Cumprimento dos critérios apresentados no anexo I. 

 

V - DA HOMOLOGAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

5.1 A homologação dos trabalhos aceitos será exposta no mural do curso de 

geografia e no site http://www.eventosdegeografia.blogspot.com.br na data de 

02/05/2014. 

 

 

VI - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

6.1 A comissão de avaliação será composta por onze professores e 

professoras dos cursos de geografia da UNIFAP, Campus Marco Zero e 

Campus Oiapoque citados na sequência:  

Alexandro Francisco Camargo 
Christiano Ricardo dos Santos 
Fabiano Luis Belém 
Genival Fernandes Rocha 
Jucilene Amorim Costa 
Kátia Souza Rangel 
Liliane Rodrigues Soares 
Patrícia Rocha Chaves 
Renata dos Santos  
Roni Mayer Lomba 
Rubio José Ferreira 
 

 

 

http://www.eventosdegeografia.blogspot.com.br/


VII - DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

7.1 Os trabalhos serão apresentados nos Espaços de Diálogos e Práticas -

EDPs, durante os dias 14, 15 e 16 de Maio de 2014, no período da matutino, 

conforme apresentado no item I, em locais a serem definidos e divulgados pela 

Comissão Organizadora. 

7.2 As comunicações orais deverão ter duração mínima de 10 minutos e 

máxima de 15 minutos. 

7.3 As comunicações orais podem ser realizadas com auxílio de projetor 

multimídia ou de outros recursos que devem ser solicitados na ficha de 

inscrição. 

 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o presente edital, os participantes 

poderão entrar em contato por meio de e-mail no endereço 

egeoap@yahoo.com.br. 

8.2 Quando de sua inscrição no Evento o participante manifesta sua total e 

incondicional aceitação a todo o disposto neste circular. 

 

 

Macapá, 19 de Fevereiro de 2014. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 

Christiano Ricardo dos Santos 
Eliane Aparecida Cabral da Silva 

Emmanuel Raimundo Costa Santos 
Jucilene Amorim Costa 

Liliane Rodrigues Soares 
Pablo Sebastian Moreira Fernandez 

Renata dos Santos  
Ricardo Ângelo Pereira de Lima 

Rubio José Ferreira 
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ANEXO I  

 

 NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DOS TEXTOS PARA 

APRESENTAÇÃO ORAL 

 

1 . Resumo Expandido 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Em letras maiúsculas, fonte Arial, negrito, tamanho 12, centralizado) 

Nome e Sobrenome dos autores autor1, autor2, autor3, autor4 

(Fonte: Arial, 11, Centralizado, Negrito, Espaçamento Simples. Identifique a 

instituição com números no formato sobrescrito tamanho 12, espaçamento 12 pt 

antes do parágrafo) 

1Instituição/Departamento, e-mail 

2Instituição/Departamento, e-mail 

3Instituição/Departamento, e-mail 

4Instituição/Departamento, e-mail 

(Fonte: Arial, 10, centralizado, espaço simples, identificar instituição com sobrescrito, 

espaçamento 6 pt antes do parágrafo)  

 

O texto deverá ser escrito em Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples, 

justificado. Para facilitar a análise pela comissão avaliadora, o texto deverá ser 

exposto de forma clara e sucinta contendo Introdução, Objetivos, Metodologia, 

Resultados, Conclusões e Referências.  

O texto do resumo expandido deverá ocupar no mínimo 2 e no máximo 4 páginas. 

O layout da página está no formato A4 com margens esquerda, direita, superior 

e inferior de 2,5 cm. 

As citações bibliográficas e referências presentes no texto devem seguir as 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

 

 

 



2.  Trabalho Completo 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Em letras maiúsculas, fonte Arial, negrito, tamanho 12, centralizado) 

Nome e Sobrenome dos autores autor1, autor2, autor3, autor4 

(Fonte: Arial, 11, Centralizado, Negrito, Espaço Simples. Identifique a instituição com 

números no formato sobrescrito tamanho 12, espaçamento 12 pt antes do parágrafo) 

1Instituição/Departamento, e-mail 

2Instituição/Departamento, e-mail 

3Instituição/Departamento, e-mail 

4Instituição/Departamento, e-mail 

(Fonte: Arial, 10, centralizado, espaço simples, identificar instituição com sobrescrito, 

espaçamento 6 pt antes do parágrafo)  

Resumo contendo até 250 caracteres, Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 

simples. 

Palavras-chave: Mínimo de três, máximo de cinco palavras. 

(Fonte: Arial, 11, alinhamento a esquerda, espaço simples, itálico, espaçamento de 6 

pt antes e depois do parágrafo). 

O texto deverá ser escrito em Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

justificado. Para facilitar a análise pela comissão avaliadora, o texto deverá ser 

exposto de forma clara e sucinta contendo Introdução, Objetivos, Metodologia, 

Resultados e Discussões, Conclusões e Referências.  

O texto deverá ocupar no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, incluindo fotos, 

gráficos e tabelas.  

O layout da página está no formato A4 com margens esquerda, direita, superior e 

inferior de 2,5 cm. 

As citações bibliográficas, referências, figuras, quadro e tabelaspresentes no 

texto devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. 



ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Dados do Participante 

Nome:............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 
 
Obs: o nome informado nessa sessão será o utilizado para confeccionar o certificado. 
 

 

Instituição: .......................................................................... Curso:................................... 

E-mail de contato:................................................................................................................ 

Telefone:(.......).................................. 

(    ) Aluno de Graduação                                          (    ) Aluno de Pós- graduação     

(    ) Professor da rede                                                (    ) Professor ensino Superior          

(    ) Outros  _________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Apresentação de Trabalho  

Título do trabalho: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Categoria  

(      ) Resumo Expandido                                                     (      ) Trabalho Completo  

 

Eixo Temático 

(    ) A produção do Espaço Amazônico   

(    ) Ensino de Geografia    

(    ) Dinâmicas naturais da paisagem física 

(    ) Geoprocessamento aplicado a práticas geoespaciais 

___________________________________________________________________ 

 

Minicurso 

Nome e número do Minicurso que deseja participar:   

 

............................................................................................................................................. 


