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Primeira Circular 
 

Entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2021 será realizada a quarta edição do Seminário 
Interno do Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal – SINGEP, com o tema “A 
Geografia que nos aproxima: perspectivas e práticas do fazer geográfico”. 

O evento é realizado pelo Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal – 
PPGEP do ICHPO - UFU, sendo uma iniciativa dos discentes com apoio dos docentes e da 
secretaria do programa. O objetivo principal é incentivar o debate e a troca de ideias entre 
discentes e docentes do programa em relação às pesquisas em desenvolvimento, bem como 
sobre os diversos temas atinentes à Geografia. Assim, além da comunidade do PPGEP, 
participarão convidados de outros programas e instituições, com o intuito de ampliar os 
diálogos com a comunidade geográfica. 
 

PROGRAMAÇÃO: 
A quarta edição do SINGEP contará com palestra, mesas, oficinas/minicursos e apresentação 
de trabalhos, conforme o quadro a seguir: 
 

Horário 06/12 (SEG) 07/12 (TER) 08/12 (QUA) 09/12 (QUI) 10/12 (SEX) 

Manhã    Palestra  

Tarde  
Apresentação de 

trabalhos 
Apresentação de 

trabalhos Oficinas/minicursos  

Noite 
Mesa de 
abertura Oficinas/minicursos Oficinas/minicursos  

Mesa de 
encerramento 

 

Programação detalhada: 
06/12 – 19h: Mesa de abertura “Os papéis da Geografia na contemporaneidade: da 
revalorização da Ciência à transformação social”. 
Núbia Beray Armond – UFRJ 
Wagner Barbosa Batella – UFJF  
 

09/12 – 8:30h: Palestra “Roteiros patrimoniais em Belém do Pará: a experiência do projeto 
de extensão roteiros geo-turísticos no centro histórico de Belém do Pará”.  
Maria Goretti da Costa Tavares – UFPA  
 

10/12 – 19h: Mesa de encerramento “Caminhos e descaminhos da Geografia: da formação à 
atuação profissional”. 
Aline Coimbra 
Mestre em Geografia - UNESP e Customer Success na Imagem/ESRI Soluções de Inteligência Geográfica 

Arnon Batista Nunes 
Mestre em Geografia - PPGEP/UFU e analista de geoprocessamento na Geopix do Brasil 

Gustavo Araújo de Carvalho 
Mestre em Geografia - UFJ e Professor do ensino fundamental e médio 
 

Também serão oferecidos minicursos e oficinas cujos temas, horários e número de vagas 
serão divulgados em breve. 
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APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
Para apresentação de trabalhos, o inscrito deverá atender as orientações a seguir: 

1. Submeter o trabalho no prazo de 30 de setembro a 25 de outubro de 2021 para o e-
mail singep2021@gmail.com. 

2. Haverá duas modalidades de submissão de trabalhos: 
a) Resumo expandido  
b) Trabalho completo 

3. No momento do envio do trabalho, o inscrito deverá informar a qual modalidade se 
enquadra a submissão. 

4. Para cada inscrito, será aceita apenas uma submissão de trabalho (resumo expandido 
ou trabalho completo) como primeiro autor e uma submissão de trabalho (resumo 
expandido ou trabalho completo) como co-autor. 

 
Normas para elaboração do resumo expandido: 

● Os resumos expandidos deverão ter entre 3 e 5 páginas, incluindo os dados iniciais, 
texto, figuras, tabelas e referências bibliográficas; 

● Formato do Word 97-2003 (doc); 
● Tamanho da página: A4; 
● Espaçamento 1,5cm; margens superior e inferior de 2,5 cm e margens esquerda e 

direita de 3,0 cm; 
● Arquivo com tamanho máximo de 6 MB (sob risco de não publicação nos anais caso o 

limite seja infringido); 
● Título em português: fonte Times New Roman, tamanho 14, em letras maiúsculas, 

negrito e centralizado;  
● Nomes por extenso dos autores, e-mail e instituição/Universidade: fonte Times New 

Roman, tamanho 12, alinhados à direita; auxílio de pesquisa (quando houver) 
● O corpo do Resumo Expandido deve conter: Introdução, Objetivos, Metodologia, 

Fundamentação Teórica, Resultados (Esperados – para projetos, Parciais – para 
pesquisas em andamento ou Finais – para pesquisas concluídas), Conclusões (se 
houver) e Referências de acordo com as normas da ABNT. Cada subtítulo deve estar 
em negrito (Exemplos de subtítulos: Introdução, Objetivos, etc.); 

● As figuras, fotos, mapas e tabelas devem estar inseridos no texto, numerados e com 
legenda. As figuras, fotos ou mapas devem ser de boa qualidade gráfica e com 
resolução mínima de 300 dpi. 

 
Normas para elaboração do trabalho completo: 

● O trabalho completo deverá ter entre 10 e 15 páginas, incluindo os dados iniciais, 
texto, figuras, tabelas e referências bibliográficas; 

● Formato do Word 97-2003 (doc); 
● Tamanho da página: A4; 
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● Espaçamento 1,5; margens superior e inferior de 2,5 cm e margens esquerda e direita 
de 3,0 cm; 

● Arquivo com tamanho máximo de 6 MB (sob risco de não publicação nos anais caso o 
limite seja infringido);  

● Título em português: fonte Times New Roman, tamanho 14, em letras maiúsculas, 
negrito e centralizado;  

● Nomes por extenso dos autores, e-mail e instituição/Universidade: fonte Times New 
Roman, tamanho 12, alinhados à direita; auxílio de pesquisa (quando houver); 

● O corpo do Trabalho Completo deve conter: Resumo (máximo 250 palavras), Palavras-
chave (de três a cinco); Introdução, Objetivos, Metodologia, Fundamentação Teórica, 
Resultados (Esperados – para projetos, Parciais – para pesquisas em andamento ou 
Finais – para pesquisas concluídas), Conclusões (se houver) e Referências de acordo 
com as normas da ABNT. Cada subtítulo deve estar em negrito (Exemplos de 
subtítulos: Introdução, Objetivos, etc.); 

● As figuras, fotos, mapas e tabelas devem estar inseridos no texto, numerados e com 
legenda. As figuras, fotos ou mapas devem ser de boa qualidade gráfica e com 
resolução mínima de 300 dpi. 

Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica e, se aprovados, poderão ser 
apresentados durante as seções específicas para esta finalidade no evento. A apresentação 
dos trabalhos ocorrerá nos dias 07/12 (terça-feira) e 08/12 (quarta-feira), no período da tarde, 
conforme previsto na programação do evento. A ordem das apresentações será definida na 
ocasião do início da sessão ou de acordo com os critérios da comissão científica. 

Os trabalhos aprovados e devidamente apresentados serão publicados nos anais do 
evento, a ser disponibilizado on-line. 

 
Convidamos toda a comunidade para participarem deste evento! 
Mais informações estarão disponíveis em breve no portal http://www.eventos.ufu.br   
Em caso de dúvidas, entrar em contato por e-mail: singep2021@gmail.com  
Contamos com ampla divulgação! 

 
 

Ituiutaba, 30 de setembro de 2021. 
Comissão Organizadora do IV SINGEP 
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