
  

 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA A 2ª SEMANA DE 

ESTUDOS GEOGRÁFICOS DA FACULDADE DE GEOGRAFIA DA 

PUC-CAMPINAS 

 

 O LOCAL, O GLOBAL E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS: POR 

UMA GEOGRAFIA APLICADA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A 2ª Semana de Estudos Geográficos, da PUC-Campinas, é uma iniciativa 

da comunidade acadêmica da Faculdade. Esse evento tem como objetivo promover 

a discussão da aplicabilidade geográfica, focando especialmente em suas 

metodologias, teorias e resultados práticos obtidos entre a Universidade e os demais 

setores da sociedade. 

A temática escolhida para o evento “O local, o global e os desafios 

contemporâneos: por uma Geografia aplicada” procura discutir as incumbências 

teórico-práticas atuais da Geografia em nossa sociedade.  É através desse processo 

que a Geografia vai descobrindo novos horizontes, bem como ampliando os desafios 

a que é chamada a responder. Neste ambiente o geógrafo age como um 

transformador de seu tempo, cotidianamente transpondo fronteiras e ampliando sua 

visão de mundo, transformando-o. 

O evento terá um caráter acadêmico, científico e comunicativo amplo, com 

interação social com a comunidade e apresentação de trabalhos sob a forma de 

comunicações orais, além de oficinas e palestras. Também serão oferecidos pela 

Instituição organizadora minicursos, mesas redondas e conferências distribuídas por 

áreas temáticas. 

Pela sua proposta, a 2ª Semana de Estudos Geográficos será um evento 

pleno de oportunidades de discussão e aprofundamento sobre a Geografia 

buscando contribuir para o seu crescimento enquanto forma acadêmica e social na 

produção de um espaço melhor de se viver.  



  

 

 

Nessa edição que coincide com as comemorações dos 75 anos da 

Faculdade de Geografia da PUC-Campinas, homenagearemos a Profª Drª Juleusa 

Maria Theodoro Turra, que por mais de 30 anos dedica sua vida à consolidação 

desta faculdade. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS E MODALIDADES  

1.1. Poderão inscrever trabalhos na 2ª Semana de Estudos Geográficos os 

acadêmicos que desenvolvem atividades referentes ao tema em suas 

respectivas Instituições de Ensino.  

1.2. A modalidade aberta à inscrição é de caráter comunicação oral. 

1.3. O período para submissão de trabalhos será de 23 de fevereiro de 2016 

à 03 de abril de 2016. 

 

2. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

2.1. Será possível submeter até dois (2) trabalhos, tanto na condição de autor 

como de co-autor, dentro do prazo estabelecido no item 1.3 deste edital. 

2.2. Não há taxa de inscrição. 

2.3. A submissão de trabalho na condição de comunicação oral implicará o 

envio de resumo expandido à Comissão Acadêmica do evento para o e-

mail: fageopuc@gmail.com. 

 

3. DAS NORMAS E REGRAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

EXPANDIDO 

3.1. O resumo expandido (mínimo 3 e máximo 5 páginas, contando com as 

referências bibliográficas) deverá ser elaborado de modo a conter breve 

introdução sobre o assunto (contextualização e/ou problematização), 

descrição da metodologia e/ou pesquisa realizada, síntese dos 

resultados (parciais ou finais) e justificativa contextualizada ao tema do 

evento: “O local, o global e os desafios contemporâneos: por uma 

Geografia aplicada”. 

 

 

mailto:fageopuc@gmail.com


  

 

 

3.2. O resumo expandido deverá observar as seguintes regras de forma: fonte 

Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, folha A4, 

margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. 

3.3. O título deverá ser centralizado, com letras maiúsculas em negrito. A 

origem do artigo, ou seja, o curso, disciplina, grupo de estudo ou pesquisa, 

etc., do qual o artigo é originário, deve ser indicada em nota(s) de rodapé, 

a partir do título do trabalho. 

3.4. Abaixo do título deverá constar o nome do autor e, se for o caso, co-

autor(es) e orientador(es), identificados em nota de rodapé como autores 

ou orientadores. Além disso, em referida nota de rodapé deverá ser 

acrescida breve qualificação:  

 Se aluno de graduação ou pós-graduação ou, ainda, se é professor 

ou pesquisador (se aluno de graduação, informar o semestre); 

 A Instituição de Ensino Superior (IES) a que se encontra vinculado; 

 A titulação, quando tiver algo a acrescentar relativamente aos itens 

anteriores; 

 Eventual o(s) órgãos(s) de fomento;  

 O endereço de e-mail.  

3.5. Após a identificação do(s) autor(es) e orientador(es), deverá ser informado 

qual dos eixos temáticos o resumo requer ser inscrito, de acordo com as 

opções listadas abaixo: 

 Ensino de Geografia e novas tecnologias (inclui trabalhos a respeito 

de práticas metodológicas e produção de material didático); 

 Organização do território e seus impactos; 

 Geografia, Ambiente e Tecnologia. 

3.6. Após o texto do resumo, deverão ser indicadas de três a cinco palavras-

chave. Por fim, deverão ser arroladas, no item Referência, as principais 

fontes consultadas durante a pesquisa (referir no mínimo 2 obras e no 

máximo 10). 

 

 



  

 

 

3.7. Os resumos que não atenderem aos itens descritos acima, 

desobedecendo às normas da ABNT, não serão aceitos pela Comissão 

Acadêmica do evento. 

 

4. DA SELEÇÃO E CORREÇÃO DOS RESUMOS 

4.1. A seleção de trabalhos para comunicação oral será realizada a partir da 

análise do resumo, que deverá ser enviado no momento da inscrição no 

formato estabelecido.  

4.2. Os trabalhos selecionados serão apresentados por membros das 

respectivas equipes, podendo ser docentes, técnicos ou alunos, mas a 

inscrição deve, obrigatoriamente, ser realizada pelo responsável do 

trabalho no âmbito da sua instituição de origem. 

4.3. A avaliação dos resumos recebidos ocorrerá do dia 06 de abril de 2016 a 

04 de maio de 2016, sendo a banca avaliadora composta por membros 

indicados pelo comitê científico do evento. 

4.4. Para a comunicação oral, a avaliação dos trabalhos privilegiará ações com 

resultados já obtidos e analisados, mesmo que de forma parcial. O 

objetivo é a apresentação de metodologias e processos de trabalho 

baseados em práticas realizadas com sucesso ou com avaliação das 

causas do insucesso. 

4.5. No dia 05 de maio de 2016 serão divulgados no site 

http://fageopuc.wix.com/puccampinasgeografia os trabalhos e os 

respectivos autores selecionados.  

 

5. DA APRESENTAÇÃO NA COMUNICAÇÃO ORAL 

5.1. As apresentações ocorrerão no dia 24 de maio de 2016, dividida por eixos 

temáticos, respeitado o número de trabalhos selecionados, nas salas a 

serem divulgadas em data próxima à semana do evento. 

5.2. As comunicações orais serão sessões presenciais e coordenadas 

por  uma mesa presidida por docentes da faculdade. 

5.3. Cada trabalho poderá ter no máximo dois apresentadores, que poderão 

ser docentes, técnicos ou alunos. 
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5.4. Cada apresentação terá duração total de 15 minutos, não podendo 

extrapolar o tempo.  

5.5. Cada participante deverá levar seu pendrive ou HD externo com as 

projeções de vídeo e slides (se necessário).  

5.6. Os participantes deverão permanecer até o término da sessão. 

5.7. Após o final da sessão, será aberta uma rodada de perguntas/debates à 

cada participante e assim sucessivamente durante o tempo disponível ao 

dia das apresentações. 

5.8. A apresentação deve ser organizada de forma a facilitar o entendimento 

da pesquisa, sendo que devem ser destacadas as seguintes informações 

básicas: instituição de ensino superior, coordenador e demais membros da 

equipe, local de execução da ação/pesquisa, formas de apoio recebidas, 

metodologias utilizadas, formas de participação da comunidade externa 

(se aplicável), avaliação da ação, tanto em relação ao seu 

desenvolvimento como dos resultados obtidos, e publicações vinculadas à 

ação/pesquisa (se aplicável). 

5.9. Após a conclusão das apresentações serão disponibilizados os 

certificados de apresentação da comunicação oral pela comissão 

organizadora do evento.  

 

Campinas, 22 de fevereiro de 2016 

 

 

 

 

 

Profª Drª Vera Lúcia dos Santos Placido 

Diretora da Faculdade de Geografia da PUC-Campinas 

Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias 

 

 


