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Circular n°1/2020
União da Vitória, 02 de setembro de 2020
Aos participantes do XIV Simpósio de Geografia
Prezados(as) participantes e interessados(as) no XIV Simpósio de Geografia,
Vimos por meio desta trazer alguns informes a respeito da inscrição e apresentação de
comunicações científicas no XIV Simpósio de Geografia da UNESPAR – Campus de União da
Vitória. São eles:
 Está aberto o prazo de submissão de resumos, resumos expandidos e/ou artigos de 05
de setembro a 20 de outubro de 2020, através do envio do trabalho para o e-mail
simposiogeounesparuv@yahoo.com. No corpo do email é obrigatório constar o nome
e número de CPF de todos os autores, para posterior emissão de certificado.
 A inscrição é gratuita e é efetivada, para apresentação de trabalhos, no ato do envio do
email citado acima.
 São aceitos trabalhos que versem sobre Geografia, Ensino ou temas correlatos, que
apresentem os resultados de pesquisas concluídas, em andamento, relatos de experiência
e trabalhos de revisão bibliográfica.
 O template (modelo) para escrita do resumo, resumo expandido e/ou artigo deve ser
baixado no blog do Curso de Geografia, no link https://colegiado-degeografia.webnode.com/xiv-simposio-de-geografia/
 Os trabalhos que não seguirem o modelo do template serão devolvidos aos autores para
adequação.
 Após recebidos, os trabalhos serão encaminhados para avaliação científica, que poderá
aceitá-los, aceitá-los com correções (que deverão ser realizadas dentro do prazo
comunicado no envio do parecer) ou rejeitá-los.
 Cada trabalho pode ter no máximo 3 autores.
 Cada participante pode inscrever até 2 trabalhos, um como autor e outro como coautor.
 A apresentação dos trabalhos ocorrerá entre os dias 16 e 20 de novembro de 2020
(conforme ensalamento a ser divulgado posteriormente no blog do Curso de Geografia),
das 19h às 22h, e se dará inteiramente de maneira on-line, utilizando plataformas de
videoconferência.
 Só receberá certificado de apresentação o(s) autor(es) que efetivamente apresentaram o
trabalho.
 Todos os autores do trabalho receberão certificação de carga horária pela escrita do
mesmo, sendo: a) 3 horas para autor(es) de resumo; b) 5 horas para autor(es) de resumo
expandido; c) 10 horas para autor(es) de artigo.
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Os certificados poderão ser acessados no Sistema de Certificados da UNESPAR, no link
http://certificados.unespar.edu.br/, a partir do dia 20 de dezembro.
Os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento.
Para maiores informações consultem o blog do Curso de Geografia (https://colegiadode-geografia.webnode.com/xiv-simposio-de-geografia/), a página do Facebook
(@geografiaunesparfafiuv)
ou
entrem
em
contato
pelo
email
simposiogeounesparuv@yahoo.com.

Respeitosamente,

Mariane Félix da Rocha
Coordenadora da Comissão Científica do XIV Simpósio de Geografia
UNESPAR – União da Vitória/PR

