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V SEMINÁRIO DE PÓS

A pesquisa conectando a tradição e o futuro

DATA E LOCAL 
 
08 a 10 de novembro de 2017
Universidade Federal de Juiz de Fora 
Unidade: Instituto de Ciências Humanas (ICH)
Rua José Lourenço Kelmer, s/n
Bairro São Pedro 
CEP: 36036-900 
Juiz de Fora, MG 
 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
 
Data limite para submissão de trabalhos: 09/10/2017
 
PRAZO PRORROGADO: 24/10/2017
 
Serão recebidos trabalhos formatados em duas modalidades: TRABALHOS 
COMPLETOS E RESUMOS EXPANDIDOS
 
A partir de 6/11 os locais de apresentação serão divulgados no site do PPGEO
 
Normas de submissão 
Ao final da presente circular encontra
trabalhos. 
 
 
Eixos temáticos 
 

Eixo 01 - Dinâmicas e processos dos espaços urbanos

Eixo 02 - Dinâmicas e relações no campo

Eixo 03 - Teoria e Método da Geografia

Eixo 04 - Ensino de Geografia
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V SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
 

A pesquisa conectando a tradição e o futuro
 

08 a 10 de novembro de 2017 
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus universitário 
Unidade: Instituto de Ciências Humanas (ICH) 
Rua José Lourenço Kelmer, s/n 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Data limite para submissão de trabalhos: 09/10/2017 

24/10/2017 

trabalhos formatados em duas modalidades: TRABALHOS 
COMPLETOS E RESUMOS EXPANDIDOS 

A partir de 6/11 os locais de apresentação serão divulgados no site do PPGEO

Ao final da presente circular encontra-se o modelo geral para submissão de

Dinâmicas e processos dos espaços urbanos 

Dinâmicas e relações no campo 

Teoria e Método da Geografia 

Ensino de Geografia 
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GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

A pesquisa conectando a tradição e o futuro 

trabalhos formatados em duas modalidades: TRABALHOS 

A partir de 6/11 os locais de apresentação serão divulgados no site do PPGEO 

se o modelo geral para submissão de 
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Eixo 05 - Cartografia, geotecnologias e cartografia escolar

Eixo 06 – Geografia, planejamento e gestão ambiental

Eixo 07 – Estudos integrados da paisagem

Eixo 08 - Espaço, economia e política

Eixo 09 – Geografia e cultura

 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão feitas gratuit
aqueles que cumprirem mais de 70% das atividades.
inscrição se dará mediante formulário Google, acessível pelo link, a saber: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1ijNvcb_0PewsfjiyCVlokaPd_YY4g6g99CbloGvPzX4/edit

 
 
PROGRAGAMAÇÃO 
 
08/11/2016 
 
14h00 – 19h00 – Inscrições e credenciamento
 
14h00 – 18h00 – Workshop de Ensino em Geografia
Coordenador: Prof. msc. Rodrigo Lobato
 
19h00 – Mesa de abertura
19h30 – Sessão de homenagens
20h00 – Conferência de abertura
Prof. Dr. Oswaldo Bueno Amorim Filho
“Pela reunificação da Geografia”
 
09/11/2017 
 
9h00 – Palestra 
Prof. Dr. José Flávio Moraes Castro (PUC
 
14h00 – 17h00 – Apresentação de trabalhos
 
19h30 – Palestra 
Prof. Dr. Lucas Magno – IF Sudeste/MG
Espacialidade da resistência à mineração a partir da Zona da Mata mineira
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Cartografia, geotecnologias e cartografia escolar 

Geografia, planejamento e gestão ambiental 

Estudos integrados da paisagem 

Espaço, economia e política 

Geografia e cultura 

As inscrições serão feitas gratuitamente, e os certificados serão emitidos para 
aqueles que cumprirem mais de 70% das atividades. O procedimento de 
inscrição se dará mediante formulário Google, acessível pelo link, a saber: 

https://docs.google.com/forms/d/1ijNvcb_0PewsfjiyCVlokaPd_YY4g6g99CbloGvPzX4/edit 

Inscrições e credenciamento 

Workshop de Ensino em Geografia 
Coordenador: Prof. msc. Rodrigo Lobato 

Mesa de abertura 
Sessão de homenagens 
Conferência de abertura 

Prof. Dr. Oswaldo Bueno Amorim Filho (PUC-MG) 
“Pela reunificação da Geografia” 

Moraes Castro (PUC-MG) 

Apresentação de trabalhos 

IF Sudeste/MG 
Espacialidade da resistência à mineração a partir da Zona da Mata mineira
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, e os certificados serão emitidos para 
O procedimento de 

inscrição se dará mediante formulário Google, acessível pelo link, a saber:  

Espacialidade da resistência à mineração a partir da Zona da Mata mineira 
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10/11/2017 
 
9h00 – 11h30 - Mesa redonda
A paisagem sob diferentes enfoques
Prof. Dr. Dante Flávio Reis Jr. (UnB)
Profa. Dra. Letícia Carolina Teixeira de Paula (UFVJM)
Mediador: Prof. Dr. Roberto Marques Neto (UFJF)
 
14h00 – 17h00 – Apresentação de trabalhos
 
19h00 – Lançamento de livros
 
“Cidades, territórios e direitos”
Diogo Tourino de Souza (UFV) e Wagner Batella (UFJF)
 
“A rodada socialista” 
Prof. Dr. Ruy Moreira (UFF)
 
“Pequena Geografia Histórica de Juiz de Fora”
Prof. msc. Yuri Amaral Barbosa
 
 
19h30 – Conferência de encerramento
Três tenores e um só discurso: o papel de Aziz Ab’Sáber, Carlos Augusto de 
Figueiredo Monteiro e Milton Santos na revolução da Geografia brasileira
Prof. Dr. Ruy Moreira - UFF
 
 
Equipe executora 
 
Coordenação geral: Prof. Dr. Roberto Marques Neto
 
 
Comissão científica 
Prof. Dr. Elias Lopes de Lima
Prof. Dr. Pedro José de Oliveira Machado
Prof. Dr. Ricardo Tavares Zaidan
Prof. Dr. Wagner Barbosa Batella
 
 
Comissão de infra estrutura e logística
Prof. Dr. Bruno Milanez 
Prof. Dr. Geraldo César Rocha
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Mesa redonda 
diferentes enfoques 

Prof. Dr. Dante Flávio Reis Jr. (UnB) 
Carolina Teixeira de Paula (UFVJM) 

Mediador: Prof. Dr. Roberto Marques Neto (UFJF) 

Apresentação de trabalhos 

Lançamento de livros 

e direitos” 
Diogo Tourino de Souza (UFV) e Wagner Batella (UFJF) 

Prof. Dr. Ruy Moreira (UFF) 

“Pequena Geografia Histórica de Juiz de Fora” 
Prof. msc. Yuri Amaral Barbosa 

Conferência de encerramento 
scurso: o papel de Aziz Ab’Sáber, Carlos Augusto de 

Figueiredo Monteiro e Milton Santos na revolução da Geografia brasileira
UFF 

Prof. Dr. Roberto Marques Neto 

Elias Lopes de Lima 
Prof. Dr. Pedro José de Oliveira Machado 
Prof. Dr. Ricardo Tavares Zaidan 
Prof. Dr. Wagner Barbosa Batella 

estrutura e logística 

Prof. Dr. Geraldo César Rocha 
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scurso: o papel de Aziz Ab’Sáber, Carlos Augusto de 
Figueiredo Monteiro e Milton Santos na revolução da Geografia brasileira 
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Prof. Dr. Vicente Paulo dos Santo

 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES: NORMAS PARA O V SEMINÁRIO DE PÓS
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

Resumo 
Este documento tem como propósito orientar os autores a formatarem seus textos conforme as normas 
editoriais da Revista de Geografia. Todo o texto deve estar em fonte Arial. 
(e subtítulo, se houver), em fonte Arial
uma linha, acrescentar, margeado a direita, nome em negrito em fonte 10. Na linha de baixo, como no 
exemplo acima, deverá haver em linhas separadas a instituição, endereço e e
um espaço de uma linha antes do início do resumo, com
simples e margem justificada. Os resumos devem ser escritos em
obrigatório e deve ser seguido de um abstract
mínimo 10 e no máximo 15 linhas cada um, incluindo
respectivo resumo. Os resumos devem ser formatados em fonte 
linha abaixo de cada resumo, com um espaço simples (conforme este modelo), devem vir as respectivas 
palavras-chave. 
Palavras-chave: Deve haver uma relação de
 
 
 

1. Introdução 

 

Os artigos devem ser apresentados com extensão mínima de 10 e máxima de 30 páginas, 

sendo que o tamanho do arquivo não pode ultrapassar 

deverão conter, no máximo, 10 páginas.

Os trabalhos encaminhados na modalidade RESUMO EXPANDIDO deverão seguir os 

mesmos padrões de formatação, desde que dimensionados entre 3 e 5 laudas.

Os subtítulos do artigo (Ex: 

espaçamento de 1 linha antes e depois.

(esquerda, direita, superior e inferior) em 2,0 cm

formato A4, com um recuo especial de 1,25 cm em cada parágrafo (conforme este model
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Prof. Dr. Vicente Paulo dos Santos Pinto 

DIRETRIZES PARA AUTORES: NORMAS PARA O V SEMINÁRIO DE PÓS
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 
 

Nome Completo de Cada Autor sem Titulação
Instituição de referência ou de trabalho

Repetir para Cada Autor sem Titulação
Instituição de referência ou de trabalho

 

Este documento tem como propósito orientar os autores a formatarem seus textos conforme as normas 
Todo o texto deve estar em fonte Arial. O cabeçalho deve conter o título 

Arial, tamanho 12, negrito, maiúscula e centralizada. 
uma linha, acrescentar, margeado a direita, nome em negrito em fonte 10. Na linha de baixo, como no 
exemplo acima, deverá haver em linhas separadas a instituição, endereço e e-mail em fonte 9.  
um espaço de uma linha antes do início do resumo, com título (Resumo) em negrito, fonte 11,

resumos devem ser escritos em duas línguas no mínimo. O
um abstract  (inglês) ou resumen ( espanhol) ou résumé (francês) com no 

mínimo 10 e no máximo 15 linhas cada um, incluindo, na linha seguinte, as palavras-
resumo. Os resumos devem ser formatados em fonte Arial tamanho 10, margem justificada

linha abaixo de cada resumo, com um espaço simples (conforme este modelo), devem vir as respectivas 

Deve haver uma relação de 3 a 5 palavras-chave que identifiquem o conteúdo do texto.

r apresentados com extensão mínima de 10 e máxima de 30 páginas, 

sendo que o tamanho do arquivo não pode ultrapassar 4MB (dois megabytes). As notas técnicas 

deverão conter, no máximo, 10 páginas. 

Os trabalhos encaminhados na modalidade RESUMO EXPANDIDO deverão seguir os 

mesmos padrões de formatação, desde que dimensionados entre 3 e 5 laudas.

Os subtítulos do artigo (Ex: 1. Introdução) deverão estar em fonte 12 e em negrito, com 

nha antes e depois. Utilizar a fonte Arial, tamanho 11 com as quatro margens 

(esquerda, direita, superior e inferior) em 2,0 cm, margem justificada, espaçamento 1,5 linhas, 

formato A4, com um recuo especial de 1,25 cm em cada parágrafo (conforme este model
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DIRETRIZES PARA AUTORES: NORMAS PARA O V SEMINÁRIO DE PÓS-

Nome Completo de Cada Autor sem Titulação 
Instituição de referência ou de trabalho 

E-mail: ssssss@llllll.bb 
 

Cada Autor sem Titulação 
Instituição de referência ou de trabalho 

E-mail: ssssss@llllll.bb  

Este documento tem como propósito orientar os autores a formatarem seus textos conforme as normas 
O cabeçalho deve conter o título 

12, negrito, maiúscula e centralizada. Após o espaço de 
uma linha, acrescentar, margeado a direita, nome em negrito em fonte 10. Na linha de baixo, como no 

mail em fonte 9.  Deve haver 
) em negrito, fonte 11, espaçamento 

duas línguas no mínimo. O português é 
résumé (francês) com no 

-chave após o 
, margem justificada. Na 

linha abaixo de cada resumo, com um espaço simples (conforme este modelo), devem vir as respectivas 

chave que identifiquem o conteúdo do texto. 

r apresentados com extensão mínima de 10 e máxima de 30 páginas, 

MB (dois megabytes). As notas técnicas 

Os trabalhos encaminhados na modalidade RESUMO EXPANDIDO deverão seguir os 

mesmos padrões de formatação, desde que dimensionados entre 3 e 5 laudas. 

estar em fonte 12 e em negrito, com 

com as quatro margens 

, espaçamento 1,5 linhas, 

formato A4, com um recuo especial de 1,25 cm em cada parágrafo (conforme este modelo).  
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Recomenda-se não utilizar o recurso “inserir quebra de páginas” nos textos. O texto deve 

ser digitado em editor de texto Microsoft Word 2003 ou superior sem numeração de página. Os 

textos deverão ser entregues após revisão ortográfica e gramatical. Te

gramaticais e cuja sintaxe dificulte sua compreensão poderão ser rejeitados.

 

 

 

2. Numeração e Formatação das Seções: formatação

 

A estrutura do texto deve ser dividida em partes numeradas (

começar pela Introdução (1. Introdução), 

nova seção deve ser dado um espaço de uma linha, 

o título da seção. 

É ideal conter introdução

finais e Referências Bibliográficas

 

3. Notas de rodapé e palavras em destaque 

 

As notas de rodapé devem ser evitadas e não deverão ser usadas para referências 

bibliográficas. Esse recurso pode ser utilizado quando extremament

cada nota deve ter em torno de 3 linhas.

Palavras em destaque deverão vir em 

 

4. Citações, figuras, tabelas, quadros, etc.

 

As citações devem seguir o padrão atual da ABNT.

As citações curtas, com até 

aspas simples servem para indicar uma citação no interior da citação, conforme o exemplo que se 

segue:  

Exemplo: Segundo Thomaz Júnior (2012, p.152) “O fortalecimento do ‘complexo 

agroindustrial’ canavieiro tem muitos desdobramentos, pois constata

substituir áreas até então ocupadas por outras culturas”.
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se não utilizar o recurso “inserir quebra de páginas” nos textos. O texto deve 

ser digitado em editor de texto Microsoft Word 2003 ou superior sem numeração de página. Os 

textos deverão ser entregues após revisão ortográfica e gramatical. Textos com incorreções 

gramaticais e cuja sintaxe dificulte sua compreensão poderão ser rejeitados. 

e Formatação das Seções: formatação 

A estrutura do texto deve ser dividida em partes numeradas (exceto 

Introdução (1. Introdução), que deve estar em fonte Arial 12

nova seção deve ser dado um espaço de uma linha, espaçamento 1,5 cm, do texto antes e após 

conter introdução, materiais e métodos, resultados, conclusão ou considerações 

e Referências Bibliográficas. 

3. Notas de rodapé e palavras em destaque  

As notas de rodapé devem ser evitadas e não deverão ser usadas para referências 

bibliográficas. Esse recurso pode ser utilizado quando extremamente necessário e, nesse caso, 

cada nota deve ter em torno de 3 linhas. 

Palavras em destaque deverão vir em negrito e não sublinhadas. 

4. Citações, figuras, tabelas, quadros, etc. 

As citações devem seguir o padrão atual da ABNT.  

, com até três linhas, são inseridas no texto, entre aspas duplas. As 

aspas simples servem para indicar uma citação no interior da citação, conforme o exemplo que se 

Segundo Thomaz Júnior (2012, p.152) “O fortalecimento do ‘complexo 

dustrial’ canavieiro tem muitos desdobramentos, pois constata‐se o fato da cana

substituir áreas até então ocupadas por outras culturas”. 
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se não utilizar o recurso “inserir quebra de páginas” nos textos. O texto deve 

ser digitado em editor de texto Microsoft Word 2003 ou superior sem numeração de página. Os 

xtos com incorreções 

 

exceto Referências), a 

Arial 12 e negrito. Para cada 

, do texto antes e após 

conclusão ou considerações 

As notas de rodapé devem ser evitadas e não deverão ser usadas para referências 

e necessário e, nesse caso, 

três linhas, são inseridas no texto, entre aspas duplas. As 

aspas simples servem para indicar uma citação no interior da citação, conforme o exemplo que se 

Segundo Thomaz Júnior (2012, p.152) “O fortalecimento do ‘complexo 

se o fato da cana‐de‐açúcar 
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As citações longas, com mais de 3 (três) linhas

independente, com recuo de 4 

alinhamento justificado, espaço simples, dispensando as aspas, conforme o exemplo a seguir

Cria-se, praticamente, um mundo rural sem mistério, onde cada gesto e cada 
resultado deve ser previsto
rentabilidade possível. Plantas e animais já não são herdados das gerações 
anteriores, mas são criaturas da biotecnologia; as técnicas a serviço da produção, 
da armazenagem, do transporte, da transformaç
distribuição, respondem ao modelo mundial e são calcadas em objetivos 
pragmáticos, tanto mais provavelmente alcançados, quanto mais claro for o 
cálculo na sua escolha e na sua implantação

 
Após as citações longas deve ser dado um espaço de uma linha, com espaçamento 

simples, antes de se iniciar o próximo parágrafo. 

As ilustrações (figuras, gráficos, mapas, tabelas, esquemas, quadros, fórmulas, modelos 

e outros) devem estar no corpo do texto, desde que não ultrapassem 

As ilustrações (com exceção de tabelas

sempre como figuras. São numeradas no decorrer do texto com algarismos arábicos, em uma 

sequência própria, independentemente da numeração progressiva ou das páginas da publicação. 

Sua indicação pode integrar o texto, ou localizar

Exemplo: “A Figura 1 ilustra o avanço da massa de ar polar em direção à região 

setentrional do estado do Rio de Janeiro.”.

Ou “No início do mês de junho uma massa de ar polar avançou até a região setentrional do 

estado do Rio de Janeiro, provocando quedas bruscas nas

municípios atingidos (Figura 3).” 

A legenda das figuras deve ser justificada logo abaixo delas, fonte Arial, tamanho 

alinhamento justificado, espaço simples, 

seguir. 

FIGURA 1: Vista Panorâmica da BHCY a partir do Mirante do Morro do Imperador. Fonte próprio autor, 
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com mais de 3 (três) linhas, devem constituir um parágrafo 

independente, com recuo de 4 cm da margem esquerda, digitadas em fonte 

alinhamento justificado, espaço simples, dispensando as aspas, conforme o exemplo a seguir

se, praticamente, um mundo rural sem mistério, onde cada gesto e cada 
resultado deve ser previsto de modo a assegurar a maior produtividade e a maior 
rentabilidade possível. Plantas e animais já não são herdados das gerações 
anteriores, mas são criaturas da biotecnologia; as técnicas a serviço da produção, 
da armazenagem, do transporte, da transformação dos produtos e da sua 
distribuição, respondem ao modelo mundial e são calcadas em objetivos 
pragmáticos, tanto mais provavelmente alcançados, quanto mais claro for o 
cálculo na sua escolha e na sua implantação (SANTOS, 2008, 

ongas deve ser dado um espaço de uma linha, com espaçamento 

simples, antes de se iniciar o próximo parágrafo.  

(figuras, gráficos, mapas, tabelas, esquemas, quadros, fórmulas, modelos 

e outros) devem estar no corpo do texto, desde que não ultrapassem 4MB. 

As ilustrações (com exceção de tabelas e quadros) são designadas e indicadas no texto 

numeradas no decorrer do texto com algarismos arábicos, em uma 

sequência própria, independentemente da numeração progressiva ou das páginas da publicação. 

Sua indicação pode integrar o texto, ou localizar-se entre parênteses no final da frase.

Figura 1 ilustra o avanço da massa de ar polar em direção à região 

setentrional do estado do Rio de Janeiro.”. 

Ou “No início do mês de junho uma massa de ar polar avançou até a região setentrional do 

estado do Rio de Janeiro, provocando quedas bruscas nas temperaturas máximas e mínimas nos 

 

das figuras deve ser justificada logo abaixo delas, fonte Arial, tamanho 

alinhamento justificado, espaço simples, devendo ficar mais próxima da figura que do texto a 

 

Vista Panorâmica da BHCY a partir do Mirante do Morro do Imperador. Fonte próprio autor, 
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, devem constituir um parágrafo 

fonte Arial, tamanho 10, 

alinhamento justificado, espaço simples, dispensando as aspas, conforme o exemplo a seguir:  

se, praticamente, um mundo rural sem mistério, onde cada gesto e cada 
de modo a assegurar a maior produtividade e a maior 

rentabilidade possível. Plantas e animais já não são herdados das gerações 
anteriores, mas são criaturas da biotecnologia; as técnicas a serviço da produção, 

ão dos produtos e da sua 
distribuição, respondem ao modelo mundial e são calcadas em objetivos 
pragmáticos, tanto mais provavelmente alcançados, quanto mais claro for o 

(SANTOS, 2008, p. 304). 

ongas deve ser dado um espaço de uma linha, com espaçamento 

(figuras, gráficos, mapas, tabelas, esquemas, quadros, fórmulas, modelos 

quadros) são designadas e indicadas no texto 

numeradas no decorrer do texto com algarismos arábicos, em uma 

sequência própria, independentemente da numeração progressiva ou das páginas da publicação. 

se entre parênteses no final da frase. 

Figura 1 ilustra o avanço da massa de ar polar em direção à região 

Ou “No início do mês de junho uma massa de ar polar avançou até a região setentrional do 

temperaturas máximas e mínimas nos 

das figuras deve ser justificada logo abaixo delas, fonte Arial, tamanho 9, 

ficar mais próxima da figura que do texto a 

Vista Panorâmica da BHCY a partir do Mirante do Morro do Imperador. Fonte próprio autor, 2015. 
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Após a legenda de cada figura, deve

simples. 

As tabelas contêm informações tratadas estatisticamente, enquanto os 

apresentam informações textuais agrupadas em colunas. As tabelas e quadros devem ser 

numerados sequencialmente no texto com algarismos arábicos (semelhantemente às figuras). 

Sua citação no texto deverá ser feita pela indicação 

de ordem na forma direta ou entre parênteses no final da frase. Ex: Tabela 1 ou (Tabela 1), 

Quadro 1 ou (Quadro 1). 

Os títulos das tabelas e dos quadros 

centralizado, fonte Arial, tamanho 10

tabela do que do texto precedente

tabela deverá aparecer a fonte em Arial 9

 

Relação: umidade do ar x horário do dia

Umidade do ar

90%

70%

50%

    Fonte: BRANDÃO, 2005.

 
Após cada tabela, deve-se dar um espaço de uma linha, espaçamento 

 

 

 

Referências  

 

As referências bibliográficas devem seguir o padrão atual da ABNT. Sua seção 

numerada, devendo conter em ordem alfa

do texto. 

Utilizar a fonte Arial, tamanho 10, espaçamento simples, sem recuo especial, conforme modelos a 

seguir. Após cada referência, espaçamento simples.
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cada figura, deve-se dar um espaço de uma linha, espaçamento 

contêm informações tratadas estatisticamente, enquanto os 

apresentam informações textuais agrupadas em colunas. As tabelas e quadros devem ser 

numerados sequencialmente no texto com algarismos arábicos (semelhantemente às figuras). 

texto deverá ser feita pela indicação Tabela ou Quadro, acompanhada do número 

de ordem na forma direta ou entre parênteses no final da frase. Ex: Tabela 1 ou (Tabela 1), 

e dos quadros devem ser inseridos acima delas

, tamanho 10, maiúscula, espaço simples, devendo 

precedente. Note que as bordas laterais devem ser transparentes. 

tabela deverá aparecer a fonte em Arial 9. A palavra “Fonte” em negrito. 

TABELA 1 
Relação: umidade do ar x horário do dia 

Umidade do ar Horário do dia 

90% 08:00 horas 

70% 12:00 horas 

50% 14:00 horas 

BRANDÃO, 2005. 

se dar um espaço de uma linha, espaçamento 

referências bibliográficas devem seguir o padrão atual da ABNT. Sua seção 

em ordem alfabética do sobrenome dos autores as refer

ho 10, espaçamento simples, sem recuo especial, conforme modelos a 

seguir. Após cada referência, espaçamento simples. 

ABRAMOVAY, R. Agricultura Familiar e Serviço Público: novos desafios para a extensão rural. 
v. 15, n. 1, p. 137-157, jan./abr. 1998. 

bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo: Editorial 
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se dar um espaço de uma linha, espaçamento 

contêm informações tratadas estatisticamente, enquanto os quadros 

apresentam informações textuais agrupadas em colunas. As tabelas e quadros devem ser 

numerados sequencialmente no texto com algarismos arábicos (semelhantemente às figuras). 

, acompanhada do número 

de ordem na forma direta ou entre parênteses no final da frase. Ex: Tabela 1 ou (Tabela 1), 

delas, com alinhamento 

 ficar mais próxima da 

transparentes. Após a 

se dar um espaço de uma linha, espaçamento simples. 

referências bibliográficas devem seguir o padrão atual da ABNT. Sua seção não deve ser 

as referências feitas ao longo 

ho 10, espaçamento simples, sem recuo especial, conforme modelos a 

ABRAMOVAY, R. Agricultura Familiar e Serviço Público: novos desafios para a extensão rural. Cadernos 

bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo: Editorial 
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RESUMOS EXPANDIDOS
 
Os trabalhos encaminhados na modalidade RESUMO EXPANDIDO deverão 
seguir os mesmos padrões de formatação, desde que dimensionados entre 3 e 
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