
Atenção!

Nova data: dias 05, 06 e 07 de dezembro de 
2012.

O I Simpósio Internacional Região e Paisagem será realizado no 
Instituto de Ciências Humanas-ICH da Universidade Federal de 
Juiz de Fora nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2012.

A partir dos seguintes eixos temáticos:

I – Região, Paisagem e Ambiente.

II – Cidade, Região e Culturas 

III – Teoria e Ensino da Região.

I Simpósio Internacional Região e Paisagem

SEGUNDA CIRCULAR

Eixos Temáticos e Organização do Evento



O I Simpósio Internacional  Região e Paisagem apresenta a seguinte 
organização:

5/12, quarta-feira:

MANHÃ – credenciamento

TARDE – comunicações

NOITE – conferência de abertura

6/12, quinta-feira:

MANHÃ – mesa redonda

TARDE – comunicações

NOITE – atividade cultural e confraternização

7/12, sexta-feira:

MANHÃ – mesa redonda

TARDE - comunicações

NOITE – conferência



Todo o processo de inscrição e submissão de trabalhos será feito através da página 
do evento

De 3 de 
setembro a 6 
de outubro de 

2012

De 7 de 
setembro a 30 
de novembro 

de 2012

De 1 de 
dezembro de 

2012 ao evento.

Profissionais R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 150,00

Estudantes R$ 40,00 R$ 60,00 R$ 80,00

Profissionais 
associados da 
AGB. Desconto 

de 20%

R $ 60,00 R $ 72,00 R $ 90,00

Estudantes 
associados da 
AGB. Desconto 

de 40%

R $ 24,00 R $ 36,00 R $ 54,00

Taxas e Inscrições 



Período de Inscrições:  de 3 de setembro a 6 de outubro para 
apresentação trabalhos.

Data limite para envio dos trabalhos: 6 de outubro de 2012

Divulgação dos trabalhos aprovados: 6 de novembro de 2012

Pré- inscrição do Trabalho de Campo: no ato da inscrição

O pagamento das inscrições para os participantes  deverá ser feito mediante 
depósito bancário em conta a ser divulgada na página do evento.

Só serão aceitos para avaliação do Comitê Científico os trabalhos Inéditos 

concluídos encaminhados online para e-mail: regiaoepaisagem@gmail.com

(Juntamente com o comprovante de depósito escaneado, ficha de inscrição 

preenchida e o comprovante ou declaração de matrícula atualizado, no caso 

de estudantes). 

Prazos

Normas Técnicas dos Trabalhos



Na ausência de qualquer um dos documentos solicitados, a Coordenação se 

reserva o direito de não submeter o trabalho à avaliação do Comitê Científico. 

Os trabalhos deverão ter um mínimo de oito (8) páginas e um máximo de doze (12) 

páginas, redigidos em português, sendo que o resumo deverá, obrigatoriamente, 

ser enviado em Português e Inglês, nessa ordem. Os trabalhos poderão ser 

apresentados na forma ORAL ou de BANNER. 

Desde que aprovado pela Comissão Avaliadora, e ter atendidos os seguintes 

critérios: 

- O primeiro autor de cada trabalho deverá estar devidamente inscrito no evento 

quando do envio do trabalho (pois terá que enviar o comprovante escaneado). 

- Os participantes inscritos no evento poderão submeter até 2 trabalhos como 

primeiro autor, até 2 como co-autor. 

- No preenchimento da ficha de inscrição, deverá ser informado o eixo temático a 

que está sendo submetido e a forma escolhida para apresentação (oral ou banner) 

- A tramitação dos trabalhos deverá respeitar o seguinte calendário: 

- O Prazo para recebimento dos trabalhos inicia-se dia 03 de Setembro e 

encerra-se em 06 de Outubro de 2012.

A estrutura dos trabalhos obedecerá o seguinte: 

Título: Em letra Times New Roman Tamanho 12 negrito, todas as letras 

maiúscula e centralizada; 



IDENTIFICAÇÃO: Nome completo sem abreviações, instituição e e-mail, (deve 

está em espaço simples, em letra Times New Romam tamanho 11, sem negrito, 

centralizado); 

EIXO TEMÁTICO DO EVENTO: ao qual o trabalho está vinculado, em Times New 

Roman, tamanho 11 sem negrito, alinhado pela esquerda. 

RESUMO : O texto do resumo deverá ser iniciado uma linha após o eixo temático 

com espaço simples, contendo entre (900 e 1100 palavras sem espaço), fonte 

Times New Roman corpo 11, justificado com introdução, justificativa, objetivos, 

métodos utilizados e resultados. O resumo deverá ser apresentado em duas 

línguas, a primeira português e a segunda obrigatoriamente Inglês (ABSTRACT). 

CORPO DO TEXTO: Deverão constar: a) os objetivos do trabalho; b) o referencial 

teórico e conceitual; c) a metodologia utilizada; d) as principais questões /pontos 

desenvolvidos; e) resultados alcançados e conclusões. O trabalho deverá ter o 

seguinte formato: digitado em Word (2003) ou posterioreTs, página A4 (29,7 x 21 

cm), fontes Times New Roman corpo 11, espaço 1,5, margens direita e esquerda 

2,5 cm, margem superior e inferior 2,0cm, com texto justificado e com recuo para 

parágrafo. Os subtítulos em letra iniciais maiúsculas e demais minúsculas. As 

ilustrações, tabelas e gráficos (Excel ou Power Point), vinculadas ao Word, fonte 

Times New Roman corpo 10 e devem fazer parte do corpo do texto. 

REFERÊNCIAS: A formatação deve seguir a vigente da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).



Estão programadas 3 excursões a serem realizadas dia 08 de dezembro de 2012 
às cidades de 

Tiradentes,

Cataguazes 

e na área central da cidade de Juiz de Fora.

Comissão Organizadora:

Carlos Eduardo dos Santos Maia

Cássia de Castro Martins Ferreira

Clarice Cassab

Francisco de Assis Penteado Mazetto.

Geraldo César Rocha

Júlio César  Gabrich Ambrozio

Leonardo de Oliveira Carneiro

Luís Angelo dos Santos Aracri

Excursões

Comissões



Maria Lucia Pires Menezes

Miguel Ângelo Campos Ribeiro

Ricardo Tavares Zaidan

Roberto Marques Neto

Vicente Paulo dos Santos Pinto

Comissão Científica:

Adler Guilherme Viadana

Ana Maria Bicalho

Carlos Eduardo dos Santos Maia

Cassia de Castro Martins Ferreira

Edson Vicente da Silva 

Elizabeth Dezouzart Cardoso

Gislene Aparecida dos Santos

Jörn Seemann

Julio Cesar Ambrozio

Júlio César Suzuki

Kent Mathewson

Laerte Guimarães Ferreira

Maria Lucia Menezes

Marly Nogueira

Miguel Ângelo Campos Ribeiro

Perla Zusman

Rodrigo Hidalgo

Scott Hoefle

Vicente Paulo Pinto

Wenceslau de Oliveira Junior

Yuri Tavares Rocha


