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1. NORMAS PARA A ELABORAÇÃO E ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS 

 

 As inscrições online poderão ser realizadas a partir do dia 01 de novembro de 2019 no 

site: https://www.xivsbcg.com 

 

 Os trabalhos completos deverão ser enviados por e-mail de acordo com os eixos 

temáticos a partir da 00h do dia 01 de novembro de 2019 até as 23h59 do dia 31 de 

março de 2020, horário de Brasília. Os e-mails são: 

 

Eixo 1: xiv.sbcg.eixo1@gmail.com  

Eixo 2: xiv.sbcg.eixo2@gmail.com  

Eixo 3: xiv.sbcg.eixo3@gmail.com  

Eixo 4: xiv.sbcg.eixo4@gmail.com  

Eixo 5: xiv.sbcg.eixo5@gmail.com  

Eixo 6: xiv.sbcg.eixo6@gmail.com  

Eixo 7: xiv.sbcg.eixo7@gmail.com 

 

 Os trabalhos completos devem ter de 10 a 15 páginas, incluindo figuras, gráficos, tabelas 

e referências. 

ATENÇÃO: a inscrição limita a submissão de 2 (dois) trabalhos como autor principal 

(primeiro autor). Na condição de coautor é limitada a apenas 3 (três) trabalhos. Cada trabalho 

deverá conter no máximo 1 (um) autor principal e 3 (três) coautores.  

 Serão aceitos trabalhos elaborados em português, inglês e espanhol. Porém, as 

apresentações ocorrerão apenas em português. 

 

 Os trabalhos serão apresentados na modalidade ORAL. 

 

 Os trabalhos avaliados com nota inferior a 7,0 (sete) serão reprovados. 

 

 O formato do arquivo encaminhado deve ser obrigatoriamente em Word e PDF. O 

arquivo deverá ter no máximo 5 Mb. Tabelas, gráficos, figuras, mapas, entre outros, 

deverão estar inseridos no corpo do trabalho e adequadamente citados no texto. 

ATENÇÃO: os trabalhos devem ser elaborados de acordo com o modelo disponibilizado no 

site do evento: https://www.xivsbcg.com .Trabalhos que não estejam conforme o modelo serão 

reprovados. 

 

2. FORMATO DO TRABALHO COMPLETO  

Fonte: Arial tamanho 11, com exceção do título e nome dos autores.  

Configuração da página: retrato; tamanho A4. 
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Margens: direita (2,5 cm), esquerda (2,5 cm), superior (3 cm) e inferior (3 cm). 

 

 A estrutura do trabalho completo deverá conter: 

Resumo, Introdução, Metodologia, Resultados e discussão, Considerações finais e 

Referências. 

 

 O título e o subtítulo devem ser centralizados, em letras maiúsculas e em negrito, 

tamanho de letra 12. Exemplo: 

 

DESASTRES HIDROCLIMÁTICOS NA REGIÃO NORDESTE: ANÁLISE DOS 

RECONHECIMENTOS DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, 2003 A 2018  

 

 O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar alinhados à direita, em letras maiúsculas e 

em negrito, tamanho de letra 12. Informações complementares (instituições de origem 

e endereço de e-mail) devem ser incluídas na forma de nota de rodapé na primeira 

página, tamanho de letra 10, conforme exemplo: 

 

GABRIEL DE PAIVA CAVALCANTE¹ 

MARCELO DE OLIVEIRA MOURA² 

CAMILA CUNICO3 

---------------------------------------------------- 
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. E-

mail: cavalcantegp.geo@gmail.com  
2 Docente do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. E-mail: 

marcelomoura@ccen.ufpb.br 
3 Docente do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. E-mail: 

camilacunico@yahoo.com.br 

 

 Após os nomes do(s) autor(es) deve(m) ser apresentados o resumo com no mínimo 150 

e no máximo 250 palavras, seguidos de três palavras-chave, elaborado com fonte Arial 

tamanho 11, espaçamento entre linhas simples. 

O trabalho redigido em língua portuguesa deverá, obrigatoriamente, apresentar o resumo em 

língua inglesa. Já os trabalhos redigidos em língua estrangeira deverão, obrigatoriamente, 

apresentar o resumo em língua portuguesa. 

 

 O corpo do trabalho deve ser elaborado em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento 

entre linhas (1,5), alinhamento justificado e início de parágrafos com um recuo de 1,5 

cm. Exemplo: 
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Situada no Semiárido paraibano, a cidade de Campina Grande... 

 

 Os itens e subitens devem ser numerados, alinhados à esquerda, em negrito, com 

apenas a primeira letra em maiúsculo, tamanho de letra 11. Exemplo: 

1. Introdução 

 

Os desastres hidroclimáticos de maior ocorrência na região Nordeste do Brasil são 

associados aos eventos excepcionais da precipitação pluviométrica ... 

 

 As figuras, gráficos, fotos, modelos e correlatos devem ser inseridos na posição 

correspondente no corpo do próprio texto em formato JPEG (.jpg) ou PNG, devem estar 

centralizados e numerados em ordem crescente, com seus respectivos títulos escritos 

em fonte Arial, tamanho de letra 10. O título deve constar na parte superior, já as fontes 

de dados e a organização na parte inferior. Exemplo: 

 

Figura 01 – Desastres naturais no estado da Paraíba: seca e estiagem 

Fonte: Moura e Cunico (2016). 

 As tabelas e os quadros devem ser elaborados em fonte Arial, tamanho de letra 10 e 

espaçamento entre linhas simples. O título deve constar na parte superior, já as fontes 

de dados e a organização, na inferior. 

 



  
 As citações diretas de até três linhas devem comparecer no corpo do texto, entre aspas 

duplas, sem itálico ou negrito, seguidas de seu(s) respectivo(s) autor(es), ano e 

página(s). 

 

 As citações diretas com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm 

da margem esquerda, sem aspas, espaçamento entre linhas simples, fonte Arial e 

tamanho de letra 10, seguidas de seu(s) respectivo(s) autor(es), ano e página(s). 

 

 As referências deverão ser listadas no final do trabalho com letra Arial, tamanho de 

letra 11, espaçamento entre linhas simples, de acordo com o tipo de publicação, como 

segue: 

 

Livros 

BORSATO, V. A dinâmica climática do Brasil e massas de ares. Curitiba: CRV, 2016. 

 

Capítulos de Livros 

MENDONÇA, M.; ROMERO, H.; OPAZZO, D. Análise multiescalar para a 
compreensão de causas e consequências da variabilidade climática na América do 
Sul. In: SILVA, C.A.; FIALHO, E.S.; STEINKE, E. Experimentos em climatologia 
geográfica. Dourados, MS: UFGD, 2014. 
 

Revistas Científicas 

TERASSI, P.M.B.; GALVANI, E. O efeito orográfico da serra do mar e o potencial 
erosivo das chuvas nas bacias hidrográficas do Ribeira e Litorânea – Paraná. Revista 
Brasileira de Climatologia, v.21, p.327-345, 2017. 
 

Fontes Eletrônicas 

WMO, World Meteorological Organization. Global Climate Observing System. 
Disponível em: <https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-
system> Acesso em: 10 abr. 2019. 
 

 Para que os trabalhos sejam publicados nos Anais do XIV SBCG pelo menos UM DOS 

AUTORES do trabalho deverá estar devidamente inscrito no evento, comprovando o 

pagamento de sua inscrição. 

 

3. INSCRIÇÕES E VALORES DE INVESTIMENTO 

 O simposista deverá preencher corretamente o formulário de inscrição 

disponibilizado no site do evento: https://www.xivsbcg.com 

 

 Será necessário anexar ao formulário de inscrição, os seguintes documentos:  

 Comprovante de pagamento devidamente identificado, seja ele via 

depósito/transferência ou PagSeguro; 

 

https://www.xivsbcg.com/


  
 Documento que comprove a categoria de estudante de graduação, pós-graduação 

ou docente do ensino fundamental e/ou médio; 

 

 Para os sócios adimplentes da ABClima, anexar comprovante de pagamento de 

anuidade do ano corrente da inscrição. 

Após a confirmação do pagamento pela Comissão de secretaria e tesouraria o simposista 

receberá um recibo via e-mail. 

 

 O pagamento para a inscrição no XIV SBCG poderá ser efetivado por meio de 

depósito/transferência bancária ou via sistema PagSeguro. 

 

 Dados para o depósito/transferência: 

 

Nome: Marcelo de Oliveira Moura 

CPF: 658.560.903 - 49 

Banco do Brasil          Operação: 001 

Agência: 1619-5 

Conta corrente: 45.662-4 

 

 Sócios adimplentes da ABClima* 

Os sócios da ABClima deverão estar em dia com a anuidade do ano em que for realizar a 

inscrição, para ter a confirmação do desconto. 

*ATENÇÃO: 

 Caso seja filiado a ABClima e a anuidade esteja atrasada, acesse o link abaixo e 

regularize para garantir o seu desconto; 

 

 Se você ainda não é filiado, filie-se e garanta o direito ao desconto nas inscrições; 

 

 Link para filiação e regularização na ABClima 

http://www.abclima.ggf.br/cadastro.php  
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 Valores de investimento: 

 

 

 

João Pessoa, 28 de outubro de 2019. 

A Comissão Organizadora 

Diretoria da ABClima (Gestão 2018 - 2020) 

XIV Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica (XIV SBCG) 

VALORES PARA SÓCIOS ADIMPLENTES DA ABCLIMA 

                         Prazos 

Categorias 

Até 

31/12/2019 

01/01/2020 a 

31/03/2020 

01/04/2020 a 

31/06/2020 

01/07/2020 a 

31/10/2020 
No evento 

 

Estudantes de Graduação 

R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 250,00  R$ 300,00 

Estudante de Pós-

Graduação e 

Docentes do ensino 

fundamental e médio 

R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 350,00 

Profissional técnico e 

Pesquisador/Docente de 

nível superior 

R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 350,00 R$ 400,00 R$ 450,00 

VALORES PARA NÃO SÓCIOS DA ABCLIMA 

                         Prazos 

Categorias 

Até 

31/12/2019 

01/01/2020 a 

31/03/2020 

01/04/2020 a 

31/06/2020 

01/07/2020 a 

31/10/2020 
No evento 

 

Estudantes de Graduação 

R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 300,00  R$ 350,00 

Estudante de Pós-

Graduação e 

Docentes do ensino 

fundamental e médio 

R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 350,00 R$ 400,00 R$ 450,00 

Profissional técnico e 

Pesquisador/Docente de 

nível superior 

R$ 400,00 R$ 450,00 R$ 500,00 R$ 550,00 R$ 600,00 


