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EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS PARA O I SEMINÁRIO 

DO OBSERVATÓRIO DAS FRONTEIRAS DO PLATÔ DAS GUIANAS 

(OBFRON/PROCRI/ PROEAC/ UNIFAP) 

 

O Observatório das Fronteiras do Platô das Guianas (doravante OBFRON), 

registrado através do processo nº 23125.001216/2012-23, no Departamento de 

Extensão da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), ligado a Pró-Reitoria de 

Cooperação e Relações Interinstitucionais (PROCRI), torna público o presente Edital 

de seleção de trabalhos acadêmicos de graduandos/graduados e pós-

graduandos/pós-graduados para o I SEMINÁRIO DO OBSERVATÓRIO DAS 

FRONTEIRAS DO PLATÔ DAS GUIANAS – TEMAS E AÇÕES PARA POLÍTICAS 

PÚBLICAS TRANSFRONTEIRIÇAS (I SEMINÁRIO OBFRON - 

http://www.seminarioobfron.org). 

 

 

1. DO OBSERVATÓRIO DAS FRONTEIRAS DO PLATÔ DAS GUIANAS - 

OBFRON 

Ocupando-se das relações transfronteiriças e das dinâmicas territoriais do Platô 

das Guianas, pesquisadores da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) se reuniram 

para elaborar reflexões sobre o desenvolvimento regional, as políticas públicas, o 

planejamento urbano e a nova geopolítica regional. Tais orientações serviram de 

subsídios iniciais para a criação e a formação do OBFRON (Observatório das 

Fronteiras do Platô das Guianas), a fim de analisar as dinâmicas territoriais e o 

processo de desenvolvimento transfronteiriço da faixa de fronteira da Amazônia 

Setentrional, com a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana e a Venezuela, a partir da 

criação de um Observatório que discuta as dinâmicas e os planejamentos territoriais 

das fronteiras do Platô das Guianas. 

 

 

2. DO I SEMINÁRIO OBFRON 

O I seminário do OBFRON objetiva a promoção, de forma inédita, de um espaço de 

discussão exclusivamente voltado ao Platô das Guianas, desde uma perspectiva 

http://www.seminarioobfron.org/
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interdisciplinar, a partir da colaboração direta de professores de vários cursos da 

UNIFAP e de outras instituições de pesquisa, ensino e extensão do Amapá, da 

Amazônia e do Brasil. O grupo OBFRON promove a formação de lógicas associativas 

entre ‘nós-de-rede’ de pesquisas que cooperem e constituam uma ampla malha de 

atividades nos três eixos estruturantes do ambiente acadêmico – ensino, pesquisa e 

extensão. No I Seminário do OBFRON, convidados estrangeiros também irão compor o 

nosso espaço de debates neste evento, incluindo-se, em tal contexto, instituições, 

associações e outras instâncias de pesquisa. Trata-se de uma proposta visando dar 

maior coerência e densidade aos esforços já existentes no interior do OBFRON e da 

própria UNIFAP, quanto aos estudos sobre os temas correlatos e sobre o Platô das 

Guianas, em geral. 

 

 

3. DOS REQUISITOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

3.1 O candidato à submissão de trabalhos acadêmicos poderá ser graduado(a), 

graduando(a), pós-graduado(a) ou pós-graduando(a), e deverá estar regularmente 

inscrito no I Seminário do OBFRON, através da seção “Inscrições”, localizada no menu 

de opções do site do I Seminário (http://www.seminarioobfron.org/p/inscricoes.html), 

até o prazo estipulado na seção cronograma 

(http://www.seminarioobfron.org/p/cronograma.html), Ítem 7 deste edital, também 

localizada no menu de opções do mesmo site; 

3.2 Aceitar-se-ão banners para os candidatos de trabalhos 

graduandos/graduados, que devem enviar, após a inscrição, tais trabalhos para o e-

mail de recepção do I Seminário OBFRON – seminarioobfron@gmail.com –, até o 

prazo estipulado na seção cronograma (Ítem 7 deste edital). A versão digital deverá ser 

apresentada em arquivo em formato ‘.pdf’ (portable document format), bem como o 

resumo de seu trabalho no formato ‘.doc’ (ms word ou afins), seguindo de forma 

estrita as orientações do item 5 deste Edital; 

3.3 Aceitar-se-ão trabalhos em texto completo para os candidatos de 

trabalhos pós-graduandos/pós-graduados, que devem enviar, após a inscrição, tais 

trabalhos para o e-mail de recepção do I Seminário OBFRON – 

seminarioobfron@gmail.com –, até o prazo estipulado na seção cronograma (Ítem 7 

deste edital). Os trabalhos, em formato ‘.doc’ (ms word ou afins), seguindo de forma 

http://www.seminarioobfron.org/p/inscricoes.html
http://www.seminarioobfron.org/p/cronograma.html
mailto:seminarioobfron@gmail.com
mailto:seminarioobfron@gmail.com
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estrita as orientações do item 4 deste Edital, serão encaminhados para seleção por 

parte da Comissão Científica, a serem eventualmente publicados na Revista de 

Estudos Fronteiriços, pertencente ao OBFRON.; 

 

 

4. DOS CRITÉRIOS E DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

ACADÊMICOS DE NÍVEL PÓS-GRADUANDO/PÓS-GRADUADO 

4.1 Para participação e recebimento de certificado, será exigido apenas o resumo 

do trabalho. Cada autor ou autores somente poderá/poderão apresentar 1 (um) 

trabalho durante o evento. Cada trabalho poderá ser assinado por, no máximo, três 

coautores. O título do trabalho deverá respeitar a fonte Times New Roman 12 (negrito) 

com espaçamento 1,5, justificado. O resumo deverá conter até 2.500 toques 

(caracteres com espaços) a ser enviado em formato ‘.doc’ (ms word ou afins), com 

fonte Times New Roman 12 e espaçamento simples, justificado.  A autoria (nome 

completo) deverá vir abaixo do título, à direita, em caixa alta. Em nota de rodapé, deve 

ser colocada a Instituição de origem, a Titulação e a Agência financiadora, quando for 

este o caso. O uso de notas de rodapé será numerado em algarismos arábicos 

sequenciais (Ex.: 1, 2, 3, etc.) na fonte Times New Roman 10 e espaçamento simples;  

4.2 O texto completo somente será solicitado após o evento para os melhores 

trabalhos apresentados. Estes serão publicados na primeira edição da Revista de 

Estudos Fronteiriços, pertencente ao OBFRON. Os textos selecionados deverão 

respeitar a fonte Times New Roman 12 com espaçamento 1,5, justificado, devendo 

conter de 12.000 a 25.000 toques (caracteres com espaços), incluindo Bibliografia. As 

margens deverão respeitar a seguinte configuração: superior 3 cm, inferior 2 cm, 

esquerda 3 cm e direita 2 cm; 

4.3 O tamanho máximo de arquivo aceito é de 5 MB. Caso o trabalho contenha 

imagens, estas deverão ser digitalizadas em 300 dpi no formato JPG, dimensionadas e 

gravadas no próprio documento; 

4.4 As citações de até três linhas devem constar entre aspas, no corpo do texto, 

com o mesmo tipo e tamanho de fonte do texto normal. As referências devem indicar, 

entre parênteses, o nome do autor em letras maiúsculas, o ano de publicação e a(s) 

página(s). Como exemplo: (DE MORAIS, 1978: 33-54). As citações a partir de quatro 

linhas devem ser em Times New Roman 10, itálico, com recuo esquerdo de 4 cm. As 
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referências devem constar no corpo do texto, entre parênteses, como no formato 

‘Chicago’ acima exemplificado; As referências bibliográficas deverão ser colocadas no 

final do texto, de acordo com as regras da ABNT, dispostas em ordem alfabética por 

autor; 

4.5 Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica do evento, e serão 

publicados até o dia 25/10/2013 conforme seção cronograma (Ítem 7 deste edital), 

através do site do evento, e também por comunicação via e-mail; 

 

 

5 DOS CRITERIOS E DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS BANNERS 

PARA TRABALHOS ACADÊMICOS DE NÍVEL GRADUANDO/GRADUADO 

5.1 Os trabalhos de exposição visual (‘banners’) deverão respeitar a exposição dos 

seguintes itens: 

a) Cabeçalho de referência do I Seminário do OBFRON, disponível no site do 

evento (www.seminarioobfron.org); 

b) Título do trabalho; 

c) Nome dos(as) autores(as) (até 3 [três]) e referência ao programa de 

fomento, instituição ou grupo a que pertence (Exemplos: Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão).  

d) Introdução em até 1500 toques, contando espaços com caracteres; 

e) Objetivos da pesquisa/trabalho; 

f) Metodologia da pesquisa/trabalho;  

g) Considerações finais ou resultados da pesquisa/trabalho; 

h) Referências bibliográficas. 

5.2   O banner deve conter as seguintes dimensões: 0,9m (largura) x 1,20m 

(altura) 

5.3   Nesta etapa da seleção, os(as) autores(as) precisam apenas enviar o texto 

que conterá no banner.     

 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
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6.1 As exposições dos banners de graduação ocorrerão na data de 28 de setembro 

de 2013, no horário das 8h às 10h, sendo que os(as) responsáveis pelo banner devem 

estar presentes e disponíveis para responder às demandas do público; 

6.2 As apresentações orais dos trabalhos de pós-graduação ocorrerão no dia 29 de 

setembro, de 2013 das 8h às 12h; 

 

 

7. DO CRONOGRAMA  

01/10 – 21/11: Período de Inscrições (ouvinte) para as Apresentações de 

Trabalhos Acadêmicos e Workshops 

30/09 – 20/10: Prazo para submissão de trabalhos para as Apresentações de 

Trabalhos Acadêmicos de Iniciação Científica e de Pós-Graduação 

25/10: Prazo final para divulgação dos trabalhos aceitos para as Apresentações de 

Trabalhos Acadêmicos de Iniciação Científica e de Pós-Graduação 

27, 28, 29/11: Realização do I Seminário do Observatório de Fronteiras do Platô 

das Guianas 

 

 

8. DOS VALORES E DAS TAXAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

8.1 O pagamento das taxas para submissão dos trabalhos é obrigatório, 

configurando-se a sua não realização a suspensão da candidatura, cancelando-se a 

apresentação dos trabalhos e suspendendo-se a certificação, consequentemente; 

8.2 O pagamento das taxas para submissão deverá ser realizado no 

credenciamento do evento, conforme orientações da recepção deste credenciamento; 

8.2 Valores: a) para Graduando: R$ 15,00 ; b) para Pós-graduando: R$ 40,00 , c) 

9.3 para Profissional: R$ 60,00 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 A inscrição implicará no compromisso tácito, por parte do candidato, em aceitar 

as condições estabelecidas neste Edital. Será excluído do certame o candidato que:  

a) Não se adequar às temáticas estabelecidas no âmbito do I Seminário do 

Observatório de Fronteiras do Platô das Guianas;  
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b) Não seguir as normas para elaboração dos trabalhos; 

c) Não realizar o pagamento da taxa; 

d) Não apresentar densidade e rigor acadêmico, solicitados pela Comissão 

Científica. 

e) Toda e qualquer retificação deste edital deverá ser acompanhada através do 

site do I Seminário do OBFRON: www.seminarioobfron.org  

9.2 Quaisquer dúvidas, questões, esclarecimentos, sugestões ou incorporações 

deverão ser remetidas para o e-mail seminarioobfron@gmail.com, para 

acolhimento e resposta da Comissão Organizadora. 

 

Macapá, 30 de setembro de 2013 

 

 

 

 

____________________________________ 

Gutemberg de Vilhena Silva / Daniel Chaves 

Coordenação do I Seminário do OBFRON 

http://www.seminarioobfron.org/
mailto:seminarioobfron@gmail.com

