III SEMINÁRIO NACIONAL
ESPAÇOS COSTEIROS
Espaços de produção, espaços de vida
CHAMADA DE TRABALHOS

Período
04 a 07 de outubro de 2016
Localização
Campus da Universidade Federal da Bahia - Salvador
Realização
* Grupo de pesquisa Costeiros – Programa de pós-graduação em Geografia da Universidade
Federal da Bahia – POSGEO-UFBA,
* Núcleo de Pesquisa e Extensão: Urbano, Território e Mudanças Contemporâneas da Faculdade
de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – FFP-UERJ,

Contato
costeiros@gmail.com
Site: http://www.costeiros.ufba.br/index.html
Facebook : Costeiros

Eixos temáticos de apresentação de trabalhos científicos e relatos de
experiências
1 - Pesca e aquicultura – produção, trabalho e cotidiano
2 - Litoral urbano – apropriação, usos e conflitos
3 - Indústria e infraestrutura no litoral – contextos e conflitos
4 - Turismo em áreas litorâneas – contextos e implicações
5 - Conflitos fundiários em áreas costeiras – diversidade de agentes e territórios
6 - Estudos ambientais na zona costeira – interações com o meio físico e/ou biológico

Prazos para envios de trabalhos científicos ou relatos de experiência
- submissão de resumos: até 08 de maio de 2016
- divulgação dos resumos selecionados: até 16 de maio de 2016
- submissão de trabalhos completos: até 15 de julho de 2016
- divulgação dos trabalhos selecionados: até 01 de setembro de 2016
- envio dos trabalhos completos que precisam de revisão: até 15 de setembro de 2016
- divulgação dos trabalhos selecionados: até 30 de setembro de 2016.

Normas para apresentação de trabalhos científicos e relatos de
experiência
Serão aceitos no máximo, 2 (dois) trabalhos (trabalho completo ou resumo expandido)
por autor e/ou coautor.

Os proponentes devem indicar no email o eixo temático escolhido.

Para submissão à avaliação de trabalhos científicos:
- resumo: título centralizado e resumo de 10 a 20 linhas.
Formato: Word, página A4, margens esquerda e direita em 3 cm, margens superior e
inferior em 2,5 cm, letra Times New Roman 12, espaçamento 1,5.
Obs~: Não escrever o nome do(s) autor(es) no arquivo e sim colocar TODOS os autores
no email. Título do arquivo com título do trabalho submetido.
Após aprovação:
Se o resumo for aceito,
- resumo expandido para painel apresentado oralmente em 5 minutos: de 3 a 5 páginas,
incluindo as referências bibliográficas, com as informações do(s) autor(es) conforme
abaixo explicado.
- trabalho completo para comunicação oral de 10 minutos: de 10 a 20 páginas, incluindo
as referências bibliográficas, com as informações do(s) autor(es) conforme abaixo
explicado.
Formato:
PDF, página A4, margens esquerda e direita em 3 cm, margens superior e inferior em
2,5 cm, letra Times New Roman 12, espaçamento 1,5;
Título em negrito centralizado (sem caixa alta) (ver modelo abaixo);
Nome(s) do(s) autor(es) em negrito, vínculo institucional, atividade ou cargo exercido,
email alinhados à esquerda (ver modelo abaixo).
Modelo:
Título do artigo submetido ao Seminário Espaços costeiros
Nome do autor
Vínculo institucional ou atividade ou cargo exercido ou comunidade
nome@servidor.com

Inscrição no Seminário
- 20 reais para estudantes de graduação
- 60 reais para estudantes pós-graduação
- 100 reais para profissionais
Inscrição na excursão: preço a definir
Nós disponibilizaremos uma ficha de inscrição no site em breve.
Obs~: Os autores deverão pagar o evento até 02 de outubro de 2016 para terem seus
trabalhos publicados.

Estrutura da programação
Terça feira 04 de outubro
Manhã (8h30-12h): mesa redonda
Tarde (14h30-18h): apresentação de trabalhos em sessões temáticas
Sessão pôster (18h-18h30)
Quarta feira 05 de outubro
Manhã (8h30-12h): mesa redonda
Tarde (14h30-18h): apresentação de trabalhos em sessões temáticas

Sessão pôster (18h-18h30)
Quinta feira 06 de outubro
Manhã (8h30-12h): mesa redonda
Tarde (14h30-18h): apresentação de trabalhos em sessões temáticas
Sessão pôster (18h-18h30)
Encerramento artístico
Sexta 07 de outubro de 2016
Excursão nas comunidades pesqueiras da Ilha de Maré – vagas limitadas a 20

