
Normas X Geopontal 
 

PUBLICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Os participantes inscritos no X Geopontal poderão submeter seus trabalhos em duas modalidades: 

resumo e trabalho completo. Para isso, é preciso escolher um eixo para submissão, realizar o 

download do modelo de resumo ou trabalho completo no site do evento e enviar em formato Word 

(.doc), versões compatíveis 97-2003 ou 2007 para o e-mail correspondente ao eixo temático de 

interesse até o dia 24 de agosto de 2018.  

Os trabalhos podem ser relativos a resultados de projetos/atividades de pesquisas, ensino ou extensão 

que estejam em andamento ou concluídos, de modo que os autores inscritos podem enviar mais de 

um trabalho. 

 

IMPORTANTE: para garantir a publicação dos trabalhos, todos os autores deverão estar inscritos 

no evento e terem efetuado o pagamento da taxa de inscrição. 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 

Categorias de inscritos Valor com desconto para 

inscrições pagas até 14/09/2018 

Valor das inscrições a 

partir de 15/09/2018 

Alunos do Ensino Médio isentos isentos 

Alunos de Graduação R$20,00 R$40,00 

Alunos de Pós-Graduação e 

professores da rede pública 

R$25,00 R$45,00 

Demais profissionais R$30,00 R$50,00 

 

PARA SE INSCREVER 

 

Para o pagamento da taxa de inscrição é preciso realizar depósito identificado ou transferência 

bancária para os dados a seguir: 

 

Banco:  Caixa Econômica Federal (código 104) 

Agência: 0125 

Operação: 023 

Conta Corrente: 12.083-8 

Beneficiária: Bruna Aparecida Silva Dias 

CPF (para transferências de outros bancos) 108.558.416-05 

 

Em seguida, enviar o comprovante de pagamento para o e-mail: geopontal.ituiutaba@gmail.com 

 

EIXOS TEMÁTICOS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO E TRABALHO COMPLETO 

 

Os resumos e trabalhos completos deverão se enquadrar em um dos eixos temáticos a seguir: 

 

Eixo 1- Produção do espaço Urbano 

E-mail para envio do trabalho: geopontal1@gmail.com 

 

Eixo2 - Produção do espaço Rural 

E-mail para envio do trabalho: geopontal2@gmail.com 

 

Eixo 3 - Geotecnologias 



E-mail para envio do trabalho: geopontal3@gmail.com 

 

Eixo 4 - Dinâmicas Ambientais 

E-mail para envio do trabalho: geopontal4@gmail.com 

 

Eixo 5 - Práticas Educativas 

E-mail para envio do trabalho: geopontal5@gmail.com 

 

 

NORMAS PARA REDAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Tanto os resumos quanto os trabalhos completos devem estar formatados segundo as normas do X 

GeoPontal disponíveis no site https://xgeopontalufu.wixsite.com/xgeopontal 

Os autores devem realizar o download do modelo de trabalho, conforme a categoria pretendida (re-

sumo ou completo), e em seguida submeter para o e-mail correspondente ao eixo temático, para pos-

terior análise da Comissão Científica do evento. 

 

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DOS TRABALHOS 

 

Após conferir se os trabalhos seguem as normas do evento, deve-se proceder ao envio dos trabalhos 

para o e-mail correspondente ao eixo temático de interesse e considerar as seguintes informações: 

 

Assunto do e-mail: “Resumo” ou “Trabalho Completo”, conforme a modalidade selecionada. 

 

Na mensagem do e-mail informar: 

• Nome completo e CPF dos autores; 

• E-mail dos autores; 

• Eixo do resumo ou trabalho completo; 

 

IMPORTANTE: o comprovante do pagamento da taxa de inscrição e o CPF de todos os autores do 

trabalho aprovado deve ser enviado em um único e-mail, com título “pagamento de inscrição” para 

o eixo temático relativo à submissão. A publicação dos trabalhos está condicionada ao pagamento da 

taxa de inscrição. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail geopontal.ituiutaba@gmail.com 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

A apresentação dos trabalhos será organizada conforme os eixos temáticos e será dividida nas 

seguintes seções: 

• Pôster: para os trabalhos aceitos na modalidade de resumo; 

• Apresentação oral: para os trabalhos completos. 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE X GEOPONTAL  



O certificado de participação no X Geopontal será concedido àqueles que obtiverem 70% de presença 

nas palestras ou mesas redondas. A comprovação será realizada por meio da assinatura da lista de 

presença diariamente no local das palestras.  

Para os alunos do curso de Geografia do ICH-UFU a presença será considerada também como requi-

sito da disciplina ofertada no referido dia da semana, todos os professores receberão as listas com os 

seus alunos matriculados e presentes.  

A entrada do evento é gratuita, de modo que qualquer interessado nas palestras/mesas redondas ou 

apresentações de trabalho podem ter acesso livremente às instalações do campus Pontal da UFU em 

Ituiutaba-MG. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

15 de Outubro 

Segunda-feira 

16 de Outubro 

Terça-feira 

17 de Outubro 

Quarta-feira 

18 de Outubro 

Quinta-feira 

8:30 às 11:30h 

Credenciamento 

8:00 às 12:00h 

Minicursos 

8:30 às 11:30h 

Apresentação de tra-

balhos 

8:30 às 11:30h 

Apresentação de tra-

balhos 

13:30 às 17:30h 

Credenciamento 

Minicursos 

14:00 às 17:30h 

Exposição 

Lançamento de livros 

14:00 às 17:30h 

Apresentação de tra-

balhos 

14:00 às 17:30h 

Apresentação de tra-

balhos 

19:00 às 22:30h 

Minicursos 

19:00 às 22:00h 

Conferência de Abertura 

Dr. Daniel Alves de 

Aguiar 

(Agrosatélite) 

19:00 às 22:00h 

Mesa redonda 

Dr. Laerte Ferreira Gui-

marães UFG (Goiânia)  

  

Dr. Marcos Esdras Leite  

(UNIMONTES-MG) 

19:00 às 22:00h 

Palestra de Encerramento 

Dr. Edson Eyji Sano (EM-

BRAPA/IBAMA)  

 

Dr. Roberto Rosa 

(IG/UFU)  

 


