XXXII Encontro
Estadual de Geografia
“Nem o centro, nem a periferia:

políticas, resistências
e Geografias”
De 31 de maio a 02 de junho de 2013
No IFRS Campus Restinga, em Porto Alegre/RS
Outras Informações
Site:
http://agb-portoalegre.webnode.com.br
Email: portoalegre@agb.org.br

Realização:
Apoio:

2ª Circular
Divulgamos nesta 2º Circular os prazos referentes ao
envio de resumos de trabalhos e trabalhos completos, bem
como o envio de propostas de oficinas e mini-cursos e suas
respectivas normatizações, além dos valores de anuidade e
inscrição no encontro.

1 – Prazos
Envio de resumo*
Envio de trabalho completo**
Recebimento do Aceite
Prazo para a Comissão
Apresentação de trabalhos - EDPs Organizadora reencaminhar os
trabalhos completos para os autores
Prazo para devolução do
trabalho corrigido para a

Mini-cursos e oficinas

18 de março
Até 23 de abril
Até 23 de abril

Até 30 de abril

Comissão organizadora
Envio de propostas

Até 18 de março

Recebimento do aceite

Até 23 de Abril

*Caso o participante envie somente o resumo do trabalho, o mesmo receberá o
certificado de apresentação do trabalho mediante a presença no dia
correspondente e sua devida apresentação, não sendo o trabalho publicado
nos anais do encontro.
**Caso o participante envie o trabalho completo, o mesmo será publicado nos
anais do evento mediante a apresentação do trabalho no encontro. Será
emitido
também
certificado
de
apresentação
do
trabalho.

2 - EDP’s - ESPAÇOS DE DIÁLOGOS E PRÁTICAS

Esta atividade contempla a apresentação de trabalhos
(pesquisas em
andamento, concluídas e relatos de experiências), dentro dos eixos temáticos
do evento. Nela, tanto os apresentadores, como os participantes sem trabalho
inscrito têm a oportunidade de discutir, apresentar experiências e trocar
conhecimentos e informações. Cada autor poderá apresentar apenas 01
trabalho, podendo ser co-autor em outro trabalho. Será fornecido apenas um
certificado por apresentação de trabalho, independente do número de autores.
2.1 - Normas para envio dos resumos dos EDP’s:

Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, contendo entre
1500 a 2500 caracteres com espaço em um único paragrafo.
2.2 - Normas para envio dos trabalhos completos dos EDP’s

Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas com espaçamento
“1,5”. O trabalho completo deverá ter entre 6 e 10 páginas. Margem superior e
inferior 2,5cm, direita e esquerda 3,0cm. Sugere-se que contenha: introdução,
objetivos, metodologias, resultados (preliminares ou não) e bibliografia segundo
a ABNT, além da indicação do estágio da pesquisa. Nome do(s) autore(s) na
linha abaixo, alinhado(s) à direita, com as respectivas indicações
complementares: instituição, e-mail, etc. Arquivo no formato “.doc” ou “.rtf” (não
pode ser em “.docx”). O eixo temático ao qual o trabalho está vinculado deverá
ser indicado no envio do trabalho. O tamanho máximo deverá ser de 3 MB.

Email para envio:
eeg2013.edp@gmail.com

3 - OFICINAS E MINI-CURSOS
As oficinas são espaços onde são oferecidas atividades práticas que
proporcionam novos conhecimentos e vivências. Poderão se inscrever nesta
atividade pessoas que apresentarem propostas para serem desenvolvidas em no
máximo 4 horas.
Os mini-cursos são espaços onde acontecem atividades de caráter mais teórico,
que proporcionam novos conhecimentos e vivências, a partir da experiência
de um ou mais dos proponentes do trabalho. Poderão se inscrever nesta
atividade
pessoas
que
apresentarem
propostas
para
serem
desenvolvidas em 4 horas.
3.1 - Normas para o envio das propostas para mini-curso e oficinas:

Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entrelinhas de “1,5”. O
texto da proposta deverá ter entre 1 e 5 páginas. Margem superior e inferior
2,5cm, direita e esquerda 3,0cm. Deverá conter um título, centralizado e em
letras maiúsculas, e, na linha abaixo, com alinhamento à direita, o nome dos
proponentes, incluindo as instituições aos quais são vinculados, indicando a
estrutura, o material e recursos necessários, e o número de participantes
máximo. Arquivo no formato “.doc” ou “.rtf” ( não pode ser “.docx”). Não estão
garantidos equipamentos e material. Os mesmos serão analisados para posterior
confirmação.

Email para envio:
eeg2013.oficinaseminicursos@gmail.com

4. Valores da Anuidade 2013
Os valores da anuidade de 2013 são os mesmos praticados em 2012.

Anuidade 2013
Estudantes de graduação e pós,
Geógrafos professores de ed.
básica, Geógrafos Bachareis e
outros profissionais
Professores de Instituições de
ensino superior e professores de
institutos de educ. e ciências;
tecnológicas

R$ 50,00

R$ 100,00

5. Inscrição do XXXII EEG

CATEGORIAS
Estudantes, Profs. Ed. Básica,
Bacharel em Geografia e outros
ASSOCIADOS DA profissionais.
AGB
Professores de Instituições de
(com anuidade Ensino Superior e Institutos
2013 paga)
Federais de Educ., Ciência e
Tecnologia
NÃO ASSOCIADOS DA AGB

ATÉ 31/03

APÓS 31/03

R$ 45,00

R$ 60,00

R$ 90,00

R$ 120,00

R$ 180,00

R$ 240,00

Os valores devem ser depositados na conta da AGB-PA:
Banco: Banrisul
Agência: 0041

Conta Corrente: 06.054.879.0-6
Após o pagamento da anuidade e da inscrição, os respectivos
comprovantes de depósito devem ser enviados para o email abaixo
para a confirmação da inscrição:
portoalegre@agb.org.br

Lembrete: A inscrição no encontro só será efetivada
mediante pagamento da anuidade, no caso do associado.

