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1ª. CIRCULAR - INFORMAÇÕES E NORMAS 

PARA O ENVIO DE TRABALHOS 

 

A Diretoria da ANPEGE informa, a todos os 

Programas de Pós-Graduação em Geografia, que o 

XIII ENANPEGE ocorrerá entre os dias 02 e 06 de 

Setembro de 2019 na Universidade de São Paulo, 

campus Butantã - Oeste (SP), nas dependências do 

Departamento de Geografia - Faculdade de Filosofia, 

Letras  e Ciências Humanas (FFLCH-USP). 

O tema central, A GEOGRAFIA BRASILEIRA NA CIÊNCIA -

MUNDO:  PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO norteará as temáticas debatidas nas Mesas 

Redondas e nos Grupos de Trabalho (GTs). Informações sobre 

os GTs estão disponíveis na página da ANPEGE e em breve 

no site do evento, assim como a programação das atividades. 

As informações preliminares podem ser acessadas pelo site 

da ANPEGE: www.anpege.ggf.br. 

 

http://www.anpege.ggf.br/
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

Cronograma de Atividades do XIII-ENANPEGE 

 

Dia Segunda 

02/09 

Terça 

03/09 

Quarta 

04/09 

Quinta 

05/09 

Sexta 

06/09 

 9h-17h 

Credenciamento 

9h -12h 

Mesa 1 e 2 

9h -12h 

Mesa 6 e 7  

9h -12h 

GTs 

9h – 12h 

GTs 
 9h – 12h 

Fóruns 

  13h30 – 16h30 

GTs 

14h-16h 

Premiações e 

Homenagens 

 14h – 17h30 

Fóruns 

13h30 14h30 

Lançamentos 

13h30 14h30 

Lançamentos 

13h30 – 17h 

Sessão Poster 

16h-16h30 

Atividade 

Cultural 

 18h-19h45 

ABERTURA 

14h30 – 17h 

Mesas 3,4 

14h30 – 17h 

Mesa 8,9 

17h30 – 18h30 

Lançamentos 

17h-18h30 

Conferência 

de 

Encerramento 

 19h45 – 21h 

CONFERÊNCIA 

ABERTURA 

17h30 – 18h 

Atividade 

Cultural 

17h30 – 18h 

Atividade 

Cultural 

18h30 – 21h 

Mesa 11,12 

18h30-21h 

PLENÁRIA 

FINAL 

 21h 

Coquetel de 

boas vindas 

18h – 20h30 

Mesa 5 

18h – 20h30 

Mesa 10 

21h 

FESTA 
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CALENDÁRIO DE SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

PERÍODOS / DATAS  

Atividades Datas 2019 

Envio de resumo de 500 palavras e obras de referência via 

site do evento 

04/02 a 30/03 

Avaliação dos resumos pelos coordenadores de  GTs e 

divulgação dos trabalhos selecionados.   

31/03 a 14/04 

Envio de trabalhos completos para avaliação 15/04 a 30/05 

Avaliação final dos trabalhos completos e emissão das cartas 

de aceite. 

31/05 a 30/06 

 

 VALORES DAS INSCRIÇÕES - 2019 

 

CATEGORIA DATAS/PERÍODO VALORES 

(R$) 

ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO  Até 10 de julho 2019 

De 10 de julho a 31 julho 2019 

A partir de 01 de agosto 

250,00 

300,00 

350,00 

Docentes de Pós-Graduação e 

Profissionais 

Até 10 de julho 2019 

De 10 de julho a 31 julho 2019 

A partir de 01 de agosto 

310,00 

360,00 

430,00 

Estudantes de graduação (modalidade 

ouvinte – não poderá apresentar 

trabalho em GT e Posters) 

Até 10 de julho 2019 

De 10 de julho a 31 julho 2019 

A partir de 01 de agosto 

150,00 

175,00 

200,00 
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As inscrições deverão ser efetivadas por meio de pagamento por PayPal no próprio site do evento 

para os brasileiros e no ato do credenciamento para estrangeiros.   

 

APOIO 
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PRIMEIRA FASE: ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA O ENVIO DOS 

RESUMOS - 2019 

 

O autor principal do trabalho (primeiro autor), deverá cadastrar-se no site do XIII 

ENANPEGE (site do evento) na  Àrea do (a) Inscrito (a) a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.  

Após escolher o GT (Grupo de Trabalho) e preencher as informações solicitadas deverá inserir 

o resumo do trabalho, respeitando o limite mínimo de 400 e máximo de 500 palavras, e as 

referências bibliográficas do trabalho. Essas informações são essenciais e serão utilizadas 

pelos Coordenadores dos Grupos de trabalho na primeira fase de avaliação que visa analisar a 

aderência e qualidade do trabalho ao GT.   

Atenção: poderão submeter trabalhos no XIII ENANPEGE apenas acadêmicos ligados a 

cursos de pós-graduação (stricto sensu,  lato sensu e mestrado profissional) ou profissionais. 

Alunos de graduação não poderão submeter trabalhos, mas podem participar como ouvintes 

devidamente credenciados.  

 Seguindo as regras discutidas e aprovadas nos Fóruns de Coordenadores dos Cursos de Pós-

Graduação em Geografia e explicitadas no artigo 3º. do edital do XIII ENANPEGE “os 

coordenadores não poderão submeter e/ou terem trabalhos inscritos nos seus GTs, seja como 

autor ou co-autor. É facultativo a submissão de trabalhos em outros GTs desde que na condição 

de co-autor. Essa norma visa garantir a participação plena do coordenador no GT”.  Essa norma 

visa a participação plena dos coordenadores nos GTs. Os textos farão parte dos anais do XIII 

ENANPEGE.   
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No que se refere à participação, apresentação e publicação dos trabalhos nos anais do XIII 

ENANPEGE 2019, o autor principal (primeiro autor) poderá submeter apenas um trabalho em 

um único Grupo de Trabalho.  O trabalho deverá ser apresentado e discutido 

preferencialmente pelo autor principal. 

 

Receberão os certificados de participação e apresentação do trabalho os autores que 

obtiverem, no mínimo, 80% (oitenta) de participação nas discussões do Grupo de Trabalho. 

 

Caberá única e exclusivamente aos Coordenadores dos Grupos de Trabalho o processo de 

avaliação e seleção dos trabalhos que serão apresentados e discutidos na XIII edição do 

ENANPEGE.  Os Coordenadores, após avaliação dos trabalhos completos, selecionarão 40 

(quarenta) trabalhos, sendo 30 para apresentação oral e 10 na forma de pôster. Os autores que 

tiverem seus trabalhos selecionados na forma de pôster deverão participar das discussões dos 

GTs e apresentar seu trabalho em horário pré-definido pela Comissão Organizadora do XIII-

ENANPEGE. 

 

 

 

 



  GESTÃO 2018-2019 

 

 

 
 

  

SECRETARIA@ANPEGE.

GGF.BR 

HTTPS://PT-

BR.FACEBOOK.COM/AN

PEGE/ 

TELEFONE  

(11) 3091-3769  

ANPEGE.GGF.BR 

8 

 

 

SEGUNDA FASE: PROCEDIMENTOS PARA O ENVIO DOS TRABALHOS 

COMPLETOS  - 2019 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS COMPLETOS:   

  

1. As inscrições dos trabalhos completos online poderão ser realizadas a partir de 15 de 

ABRIL de 2019.  

  

2. O TRABALHO COMPLETO deverão ser enviados, após a aprovação dos GTs, por meio da 

área restrita do AUTOR PRINCIPAL DO TRABALHO (no site), respeitando as datas previstas no 

calendário do XIII-ENANPEGE.  

  

3. O trabalho completo deverá ter, no mínimo, 08 e, no máximo, 12 páginas incluindo as 

figuras e a bibliografia citada.  

  

ATENÇÃO: A inscrição de contribuição científica ao evento é limitada a SOMENTE um 

trabalho como autor principal (primeiro autor). Como co-autor,  outros dois trabalhos poderão 

ser submetidos.  

  

4. Serão aceitos trabalhos elaborados em português, inglês ou espanhol. As APRESENTAÇÕES 

das comunicações científicas ocorrerão também nestes idiomas.   

  

5. As comunicações científicas serão apresentadas em duas modalidades: ORAL e PÔSTER. 

Os Coordenadores do GT determinarão a modalidade de apresentação após a avaliação do 

trabalho completo. Os autores serão informados na carta de aceite.  
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6. O formato do arquivo encaminhado deve ser compatível com o software WORD (.docx). O 

arquivo deverá ter, no máximo, 5Mb.   

  

ATENÇÃO: Não serão aceitos trabalhos no formato PDF, pois dificulta a edição final dos 

anais.  

  

 7. O trabalho deverá ser elaborado conforme modelo disponível no site do evento. Trabalhos 

que não estiverem conforme o modelo indicado serão RECUSADOS. 

Sobre o formato do trabalho:  - Padrão de fonte a ser usado: Arial - Configuração da página: 

Retrato; Tamanho A4 - Margens: direita (2,5 cm), esquerda (2,5 cm), Superior (3 cm), Inferior (3 

cm) - O título e o subtítulo devem ser centralizados, em letras maiúsculas e  em negrito, tamanho 

de letra (14). - Os itens, subitens e o corpo do texto devem estar justificados. Tamanho de letra 

(12), com recuo de parágrafo.  

  

 

EXEMPLO:  

  

A) Título do trabalho (Arial 14)  

  

DIFERENTES PAISAGENS DO MUNICÍPIO DE UBATUBA-SP: UM 

ESTUDO GEOGRÁFICO 
   

  

  

B) O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser alinhados a direita, em letras maiúsculas e em 

negrito, tamanho de letra Arial 12. Informações complementares como instituições de origem 

e endereço eletrônico devem ser incluídas na forma de nota de rodapé na primeira página em 

letra Arial tamanho 10, conforme exemplo:  
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GIORGIA LIMNIOS1  

SUELI ANGELO FURLAN2  

---------------------------------------------------------------------------  

1- Acadêmico do programa de pós-graduação em Geografia Física da Universidade de São Paulo. E-mail de 

contato: giorgia.liminios@usp.br 

2- Docente do programa de pós-graduação em Geografia Fisica da Universidade de São Paulo. E-mail de 

contato: sucaangf@usp.br 

 

 C) Após o nome(s) do(s) autor(es), deve(m) vir o resumo ou resumen e o abstract, com no 

mínimo 5 e no máximo 10 linhas, com no mínimo 400 e no máximo 500 caracteres (sem 

contagem dos espaços) elaborado em Fonte Arial tamanho 10.  

  

ATENÇÃO:  

 

 - Textos redigidos em português ou espanhol devem conter Resumo ou Resumen, palavras 

chave (5 no máximo) ou palabras-clave (5 no máximo) e Abstract e key-words (5 no máximo).    

 

 - Textos redigidos em inglês deve conter Abstract, keywords (5 no máximo) e Resumo ou 

Resumen e palavras-chave (5 no máximo) ou palabras-clave (5 no máximo).  

  

D) A estrutura do trabalho completo deve privilegiar: Introdução, Metodologias, Discussão 

Resultados, Conclusões e Referências Bibliográficas. 

   

 E) Os itens e subitens devem ser numerados, alinhados a esquerda, com apenas a primeira 

letra em maiúsculo e em negrito. Tamanho de letra Arial (12), como segue:  

 

 1 – Introdução  

 

 2 - A paisagem no contexto geográfico 

 “Na  geografia  ocidental  contemporânea,  paisagem  pode  ser  entendida  como  produto  

visual de interações entre elementos naturais e sociais que, por ocupar um espaço, pode ser 

cartografada em diferentes escalas e classificada de acordo com um método ou elemento que a 

mailto:giorgia.liminios@usp.br
mailto:sucaangf@usp.br
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compõe. Entretanto, paisagem não é o mesmo que espaço (Santos, 1996), mas faz parte dele, 

funcionando como um parâmetro de análise espacial...” 
 

 

 F) O corpo do trabalho deve ser elaborado em Fonte ARIAL 12, espaçamento entre as linhas 

(1,5), alinhamento justificado e início de parágrafos com um tab/recuo – conforme exemplo:  

  

“As cidades constituem-se como o maior símbolo da construção social, da capacidade 

do ser humano transformar o espaço em função de suas necessidades, em alterar a natureza 

decorrente de suas ações.”  

  

G) Figuras, gráficos, fotos, modelos e correlatos devem ser inseridos na posição 

correspondente no corpo do próprio texto em formato JPEG (.jpg). Eles devem estar 

centralizados e numerados em ordem crescente, com seus respectivos títulos, fontes e demais 

informações escritas em letra Arial tamanho 10:  

  

Exemplo:  
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Figura 03 – Uso e cobertura da terra no Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga (MOJAC). 

Organizada pelos autores. 

 

 

 

 H) Sobre as citações e referências:  

 

 As citações diretas, de até três linhas, devem comparecer no corpo do texto, devem aparecer 

entre aspas duplas, sem itálico ou negrito, seguidas de seu(s) respectivo(s) autor(es), ano e 

página(s). As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com 

recuo de 4 cm da margem esquerda, sem as aspas, espaçamento simples e com fonte Arial, 

letra tamanho 10.  

 

 As referências bibliográficas deverão aparecer no final do trabalho em letra Arial 12, contendo 

AUTOR(s). Titulo. Edição. Cidade da editora: nome da editora, ano da publicação, número de 

páginas, como segue:  
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Exemplos: 

 

 Livros 

MORAES, Antonio C. R. Contribuições para a gestão da zona costeira do Brasil: elementos para 

uma Geografia do litoral brasileiro. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1999. 

  

 Capítulos de livros  

MUEHE, Dieter. Geomorfologia costeira. In: TEIXEIRA GUERRA, A. J.; CUNHA, S. B. 

Geomorfologia, uma atualização de bases e conceitos. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1998. p. 253-302. 

  

 Revistas científicas 

RODRIGUEZ, Jose M. M.; SILVA, E. V. da. A classificação das paisagens a partir de uma visão 

geossistêmica. Mercator – Revista de Geografia da UFC, ano 01, n. 01, p. 95-112, 2002. 

 

 

 

 

 Fontes eletrônicas  

WHO, World Health Organization. Global alert and response. Dengue/denguenhaemorrhagic 

fever. http://www.who.int/csr/disease/dengue/en/, acesso em 4 de maio de 2011.  

  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Os aceites dos trabalhos completos serão publicados até o dia 30 de junho de 2019 e estarão 

disponíveis na área restrita do autor principal.    

 Para ter seus textos publicados nos anais do evento, o AUTOR  e co-autor do trabalho deverão:  
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 Estar devidamente inscritos no XIII ENANPEGE e com as inscrições pagas.  

 

  

   

Informe da Comissão Organizadora do XIII-ENANPEGE. 

  

 

 

Manoel Fernandes Sousa Neto 

Presidente da ANPEGE Gestão 2018-2019 

 

 

 

Sueli Angelo Furlan 

Secretaria Geral 

 

 

 

 

Maria Adailza Martins de Albuquerque 

Tesoureira 

 

 

 

Manoel Martins de Santana Filho 

Editor da Revista da ANPEGE 
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São Paulo, 29 de janeiro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/saf 


