
Normas Gerais para submissão de trabalhos no SINGEP 2021

Linhas:
1) Produção do espaço urbano e rural
2) Dinâmicas Ambientais

As modalidades aceitas serão em formato de resumos expandidos e/ou trabalhos
completos, e poderão ser submetidos entre os dias 30 de setembro à 25 de outubro de 2021,
via e-mail: singep2021@gmail.com

* Serão aceitos apenas 1 resumo/trabalho completo como autor principal e 1 resumo/trabalho
completo como co-autor

Resumo Expandidos:

● 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: Resumo (máximo 250 palavras),

Introdução, Objetivos, Metodologia, Fundamentação Teórica, Resultados (Esperados
– para projetos, Parciais – para pesquisas em andamento ou Finais – para pesquisas
concluídas), Conclusões (se houver) e Bibliografia 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.

mailto:singep2021@gmail.com


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;
● 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),

Introdução, Objetivos, Metodologia, Fundamentação Teórica, Resultados (Esperados
– para projetos, Parciais – para pesquisas em andamento ou Finais – para pesquisas
concluídas), Conclusões (se houver) e Bibliografia 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.


