UNIÃO DA GEOMORFOLOGIA BRASILEIRA

VIII Simpósio Nacional de Geomorfologia
I Encontro Íbero-Americano de Geomorfologia
III Encontro Latino Americano de Geomorfologia
I Encontro Ibero-Americano do Quaternário
TEMA: Sensitividade de Paisagens: a geomorfologia no contexto
das mudanças ambientais globais
Recife, 12 a 16 de setembro de 2010
1) APRESENTAÇÃO
O evento busca integrar dentro da temática da geomorfologia, pesquisadores,
pós-graduandos e profissionais da área em torno das linhas de investigação e
desenvolvimento científico fomentadas pelos grupos de pesquisas nacionais e
internacionais, acreditando-se que o SINAGEO seja um excelente veículo de
divulgação da produção acadêmica em geomorfologia, permitindo a troca de
experiência e visibilidade entre os pesquisadores. A presença de conferencistas
provenientes de instituições nacionais e internacionais garante ao evento a
possibilidade de gerar interlocução com outros profissionais que possam contribuir
essencialmente sob o ponto de vista técnico-metodológico. Desta forma, o VIII
SINAGEO busca a partir da interação com profissionais de excelência em suas áreas
de atuação, discutir o contexto da geomorfologia além das fronteiras da região e
mesmo do país, propiciando a todos os participantes um contato com o estado-daarte das investigações nas diversas áreas que compõem a geomorfologia.
2) EIXOS TEMÁTICOS
1. GEOMORFOLOGIA FLUVIAL E RECURSOS HÍDRICOS
2. GEOMORFOLOGIA COSTEIRA
3. GEOMORFOLOGIA DO QUATERNÁRIO
4. MEGAGEOMORFOLOGIA E MORFOTECTÔNICA

5. GEOMORFOLOGIA DE AMBIENTES ÁRIDOS E SEMI-ÁRIDOS
6. GEOMORFOLOGIA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL
7. MORFOGÊNESE E PEDOGÊNESE
8. GEOMORFOLOGIA E ARQUEOLOGIA
9. EVOLUÇÃO E DINÂMICA DE ENCOSTAS
10. TÉCNICAS E APLICAÇÕES DO MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO
3) NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS:
•

Trabalhos Completos

Serão aceitos somente TRABALHOS COMPLETOS. Os ARTIGOS devem ser
encaminhados editados em idioma Português, todas as linhas deverão ser numeradas
e paginadas no lado inferior direito. O trabalho deverá ser digitado em tamanho A4
(210 x 297 mm), margens ajustadas em 2,5, espaçamento entre linhas de 1,5, fonte
Times New Roman, tamanho 12. O número mínimo de páginas será de 10 e máximo
de 15, incluindo tabelas, gráficos e ilustrações. Cada figura e ilustração deverão ser
enviadas em arquivos separados. Os Artigos deverão ser iniciados com o título do
trabalho e, logo abaixo, os nomes completos dos autores, com o cargo, o local de
trabalho dos autores e endereço eletrônico. A condição de bolsista poderá ser
incluída.
O ARTIGO deverá conter os seguintes tópicos: TÍTULO; RESUMO; PALAVRASCHAVE; ABSTRACT; KEY WORDS; INTRODUÇÃO; MATERIAL E MÉTODOS;
RESULTADOS, DISCUSSÃO; CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS. Os capítulos de
RESULTADOS e DISCUSSÃO poderão ser inseridos juntos ou em separado no artigo.
AGRADECIMENTOS devem aparecer antes das REFERÊNCIAS. Todos estes tópicos
devem ser escritos com letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 12 e
negrito. TÍTULO – em caixa alta, deve ser conciso e indicar o seu conteúdo. O(s)
nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser escrito(s) em caixa alta e baixa, todos em
seguida, com números sobrescritos que indicarão, em rodapé, a filiação Institucional
e/ou fonte financiadora do trabalho (bolsas, auxílios, etc.). Créditos de
financiamentos devem vir em AGRADECIMENTOS. Autores devem fornecer os
endereços completos, evitando abreviações, elegendo apenas um deles como Autor
para correspondência. Se desejarem, todos os autores poderão fornecer E-mail.
RESUMO, ABSTRACT - devem apresentar, objetivamente, em até 200 palavras, uma
breve frase introdutória que justifique o trabalho, o que foi feito e estudado, os
mais importantes resultados e conclusões. Serão seguidos da indicação dos termos de
indexação, diferentes daqueles constantes do título. A tradução do RESUMO para o
inglês constituirá o ABSTRACT, seguindo o limite de até 200 palavras. Ao final do
RESUMO, citar até cinco PALAVRAS-CHAVE, à escolha do autor, em ordem de
importância. A mesma regra se aplica ao ABSTRACT em Inglês. INTRODUÇÃO - deve
ser breve ao expor: a) conhecimentos atuais no campo específico do assunto tratado;
b) problemas científicos que levou(aram) o(s) autor(es) a desenvolver o trabalho,
esclarecendo o tipo de problema abordado ou a(s) hipótese(s) de trabalho, com
citação da bibliografia específica e finalizar com a indicação do objetivo. MATERIAL
E MÉTODOS - devem ser reunidas informações necessárias e suficientes que
possibilitem a repetição do trabalho por outros pesquisadores; técnicas já publicadas

devem ser apenas citadas e não descritas. Todo e qualquer comentário de um
procedimento utilizado para a análise de dados em RESULTADOS deve,
obrigatoriamente, estar descrito no item MATERIAL E MÉTODOS. RESULTADOS devem conter uma apresentação concisa dos dados obtidos. As figuras devem ser
numeradas seqüencialmente, com algarismos arábicos, colocados no lado inferior
direito; as escalas, sempre que possível, devem se situar à esquerda da figura e/ou
quadro. As tabelas devem ser seqüencialmente numeradas, em arábico com
numeração independente das figuras. Tanto as figuras quanto os quadros devem ser
inseridos no texto o mais próximo possível de sua primeira citação. Itens da tabela,
que estejam abreviados, devem ter suas explicações na legenda. As figuras e as
tabelas devem ser referidas no texto em caixa alta e baixa, de forma abreviada e
sem plural (Fig. e Tab.). Todas as figuras e tabelas apresentadas devem,
obrigatoriamente, ter chamada no texto. As siglas e abreviaturas, quando utilizadas
pela primeira vez, devem ser precedidas do seu significado por extenso. Ex.:
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Índice de Vegetação da Diferença
Normalizada (NDVI). Usar unidades de medida de modo abreviado (Ex.: 11 cm; 2,4
µm), o número separado da unidade, com exceção de percentagem (Ex.: 90%).
Escrever por extenso os números de um a dez (não os maiores), a menos que seja
medida. Ex.: quatro árvores; 6,0 mm; 1,0 4,0 mm; 125 amostras. O nome científico
de espécies deve estar sempre em itálico, seguido do nome do autor.Subdivisões
dentro de MATERIAL E MÉTODOS ou de RESULTADOS e/ou DISCUSSÃO devem ser
escritas em caixa alta e baixa, seguida de um traço e o texto segue a mesma linha.
Ex.: Área de estudo - localiza se ... DISCUSSÃO - deve conter os resultados
analisados, levando em conta a literatura, mas sem introdução de novos
dados. CONCLUSÕES - devem basear-se somente nos dados apresentados no trabalho
e deverão ser numeradas. AGRADECIMENTOS - devem ser sucintos e não aparecer no
texto ou em notas de rodapé. REFERÊNCIAS - devem incluir trabalhos citados no
texto, quadro(s) ou figura(s), inseridos em ordem alfabética e da seguinte forma:
Periódicos: Nome de todos os autores, Título do artigo. Título abreviado do
periódico, volume: páginas inicial e final, ano de publicação.
•

A Seleção de Trabalhos

Os trabalhos serão selecionados para apresentação ORAL ou PÔSTER pelos
coordenadores de cada eixo temático. Todos os autores serão comunicados por email sobre sua apresentação na primeira semana de agosto de 2010. Os seis melhores
trabalhos de cada eixo temático serão publicados no volume especial da Revista de
Geografia. Somente os trabalhos selecionados para a publicação na revista e
apresentados no dia do evento serão publicados.
•

Envio dos Trabalhos

Os trabalhos devem ser enviados no formato Word para os e-mails específicos de
seus eixos temáticos até o dia 02/05/2010.
- Eixo 1: geofluvial@gmail.com
- Eixo 2: geocosteira@gmail.com
- Eixo 3: geoquaternario4@gmail.com
- Eixo 4: megageomorfologia@gmail.com
- Eixo 5: geosemiarido@gmail.com
- Eixo 6: geoconservacao@gmail.com
- Eixo 7: morfopedogenese@gmail.com

- Eixo 8: geoarqueologia8@gmail.com
- Eixo 9: geoencosta@gmail.com
- Eixo 10: geomorphmap@gmail.com
4) INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser realizadas a partir do preenchimento e envio do
formulário de inscrição, disponível para download, e comprovante de depósito para
inscricaosinageo@gmail.com.
CATEGORIAS

31/03

30/06

Após 30/06

GRADUAÇÃO – NÃO SÓCIO

200,00

300,00

400,00

GRADUAÇÃO – SÓCIO

140,00

210,00

280,00

PÓS-GRADUAÇÃO – NÃO SÓCIO

300,00

400,00

500,00

PÓS-GRADUAÇÃO – SÓCIO

210,00

280,00

350,00

PROFISSIONAIS – NÃO SÓCIO

500,00

600,00

700,00

PROFISSIONAIS – SÓCIO

350,00

420,00

490,00

- Poderão se inscrever como sócios (UGB, ABGE, ABEQUA, SBG, AGB, APGeom) os que
estiverem quites com a anuidade 2009 e 2010. O pagamento com desconto é
condicionado mediante cópia do recibo de pagamento da associação.
- Somente serão aceitos na categoria ESTUDANTE aqueles matriculados na Graduação
e Pós-Graduação mediante a comprovação.
- O pagamento deve ser realizado via depósito bancário – que em breve será
disponibilizado.
•

Cancelamento

Serão aceitos somente com antecedência de 30 dias mediante a retenção de
30% sobre o total pago.
5) PRÊMIO JOVEM GEOMORFÓLOGO – UGB (Gilberto Osório)
Informações em breve.
6) PRÊMIO DISSERTAÇÃO E TESE EM GEOMORFOLOGIA – UGB (Aziz Ab´Saber)
Informações em breve.

7) EXCURSÕES PRÉ-SIMPÓSIO
Em breve estaremos disponibilizando informações para os interessados em
participar das excursões pré-simpósio.
•

Roteiros

1. Geomorfologia e Quaternário Costeiro de Pernambuco (Litoral Norte)
Responsável: Prof. Dr. Max Furrier – UFPB
2. Geomorfologia e Quaternário costeiro de Pernambuco (Litoral Sul)
Responsável: Profa. Dra. Alcina Magnólia Franca Barreto – UFPE
3. Geomorfologia urbana do Grande Recife: para além da planície-flúvio
marinha
Responsável: Prof. Dr. Osvaldo Girão – UFRPE
4. Transecto dos domínios de paisagem do Nordeste Oriental
Responsáveis: Msc(s). Renata Nunes Azambuja e Danielle Gomes da Silva
5. Planalto Sedimentar do Jatobá (Parque Nacional do Catimbau)
Responsáveis: Msc(s). André Luiz Proença, Ronaldo Missura e Maíra Cartaxo de
Arruda.
6. Mega-geomorfologia do leste da Província Borborema
Responsáveis: Prof(s). Dr(s). Vanda Claudino Sales e Francisco Hilário Rêgo
Bezerra
7. Depressão Sãofranciscana e Serra da Capivara-PI
Responsáveis: Prof(s). Dr(s). Antonio Carlos de Barros Corrêa e Demétrio da
Silva Mutzemberg e Janaina Carla dos Santos.
8) CANDIDATURA PARA O IX SINAGEO
As instituições interessadas em sediar o IX SINAGEO em 2012, devem lançar
sua candidatura até o dia 12/08/2010, enviando as documentações para a UGB.
Documentos que devem ser enviados para UGB
(A/C Prof. Dr. Leonardo Santos – santos@ufpr.br)
a) Carta de intenção para organizar e sediar o evento;
b) Carta de concordância da Instituição;
c) Apresentação detalhada da proposta, incluindo o local do evento, infra-estrutura e
disponibilidade de recursos humanos e formas de captação de auxílio financeiro.
9) COMISSÃO ORGANIZADORA
Prof. Dr. Antonio Carlos de Barros Corrêa – UFPE (Coordenador)
Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira – USP
Prof. Dr. Leonardo José Cordeiro dos Santos - UFPR
Prof. Dr. Archimedes Perez Filho - UNICAMP

Profa. Dra. Vanda Carneiro de Claudino Sales - UFC
Profa. Dra. Josiclêda Domiciano Galvíncio – UFPE
Profa. Dra. Maria do Socorro Bezerra de Araújo – UFPE
Profa. Dra. Alcina Magnólia Franca Barreto – UFPE
Prof. Dr. Francisco Hilário Rêgo Bezerra – UFRN
Prof. Dr. Osvaldo Girão – UFRPE
Profa. Dra. Rejane Magalhães de Mendonça Pimentel – UFRPE
•

Comissão Científica

Prof. Dr. Antonio Carlos de Barros Corrêa - UFPE
Profa. Dra. Vanda Carneiro de Claudino Sales – UFC
Prof. Dr. Archimedes Peres Filho – UNICAMP
Prof. Dr. Antonio Pereira Magalhães Junior - UFMG
Prof. Dr. Antonio Jeovah de Andrade Meireles – UFC
Profa. Dra. Maria Cristina Augustin – UFMG
Prof. Dr. André Salgado - UFMG
Profa. Dra. Lilian Coltrinari – USP
Profa. Dra. Alcina Magnólia Franca Barreto – UFPE
Profa. Dra. Francisco Hilário Rêgo Bezerra – UFRN
Profa. Dra. Selma Simões de Castro – UFG
Profa.Dra. Nádia Regina do Nascimento – UNESP
Profa. Dra. Gisele Daltrini Felice – FUNDHAM
Prof. Dr. Nelson Ferreira Fernandes – UFRJ
Prof. Dr. Antonio Teixeira Guerra – UFRJ
Profa. Dra. Mônica dos Santos Marçal – UFRJ
Profa. Dra. Maria Naise Oliveira Peixoto – UFRJ
Profa. Dra. Telma Mendes da Silva – UFRJ
Profa. Dra. Ambrosina Helena Ferreira Gontijo Pascutti – UFRRJ
Prof. Dr. Sílvio Carlos Rodrigues – UFU
Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira – USP
Prof. Dr. Leonardo Cordeiro dos Santos – UFPR
Prof. Dr. Edgardo Latrubesse – University of Texas
Prof. Dr. Roberto Verdum - UFRGS
Prof. Dr. Max Furrier – UFPB
•

Comissão Administrativa

Prof. Dr. Antonio Carlos de Barros Corrêa – UFPE
Prof. Dr. Leonardo Cordeiro dos Santos – UFPR
Profa. Dra. Bianca Carvalho Vieira – USP
Msc. Danielle Gomes da Silva – UFPE
Msc. Renata Nunes Azambuja – UFPE
Msc. Ronaldo Missura – UFPE
Msc. Demétrio Mutzemberg – UNIVASF

10) INFORMAÇÕES
www.ufpe.br/gequa
viiisinageo@gmail.com

