XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA
XIV SBCG
UFPB / João Pessoa / Paraíba / Brasil (on-line)
10 a 14 de agosto de 2021

TERCEIRA CIRCULAR
Novo formato do Evento (on-line), novas informações sobre as
inscrições, os valores de investimento e o envio de trabalho

Tema do XIV SBCG
Saberes acadêmicos, populares e institucionais em Climatologia:
contextos para uma agenda socioambiental

Realização:

Parceria:

1. NOVO FORMATO DO EVENTO (on-line) E ESBOÇO DA PROGRAMAÇÃO
Com a permanência da crise epidemiológica instalada no país e no mundo em função do novo
Coronavírus (Covid-19) e de seus desdobramentos, a Comissão Organizadora e a Diretoria da
ABClima (Gestão 2018 – 2021), em decisão conjunta, deliberou sobre a mudança no formato
de realização do XIV SBCG. Assim, essa edição do SBCG será inteiramente no formato
on-line via plataformas digitais, as quais serão devidamente divulgadas aos participantes no
site, nas redes sociais e através de contatos de e-mail. Informamos também, que a data de
realização do XIV SBCG será mantida, ou seja, entre os dias 10 a 14 de agosto de 2021.
Dia/
Turno
(horário
de
Brasília)

Manhã
9 às 12h

Terça-feira
10/08/2021

Quarta-feira
11/08/2021

Quinta-feira
12/08/2021

Sexta-feira
13/08/2021

Sábado
14/08/2021

Comunicações
científicas
(apresentações orais
em sala virtual)

Comunicações
científicas
(apresentações
orais em sala
virtual)

Comunicações
científicas
(apresentações
orais em sala
virtual)

Reunião da
ABClima

Oficinas temáticas

Mesa redonda 2

Mesa redonda 4

Mesa redonda 6

Lançamento de
livros

Lançamento de
livros

Premiação

Homenagens

Sessão de abertura
Tarde
14:30 às
17:30h

Apresentação
Cultural
Conferência de
abertura
(Conferência I)

Noite
19 às 21h

Mesa redonda 1

Mesa redonda 3

Mesa redonda 5

Conferência de
encerramento
(Conferência II)

Sessão de
encerramento

2. NOVAS INFORMAÇÕES
TRABALHOS

SOBRE

AS

INSCRIÇÕES

E

ENVIO

DE

✓ As inscrições continuam no formato on-line e poderão ser realizadas até as 23h59 do
dia 30 de julho de 2021, horário de Brasília no site: https://www.xivsbcg.com Após
essa data não será mais possível realizar inscrições. É de fundamental importância o
simposista atentar para a data limite de inscrição em virtude de a mudança no formato
do evento, episódio que implica em uma organização antecipada dos ambientes virtuais.
✓ O prazo máximo de submissão de trabalhos será até as 23h59 do dia 30 de abril de
2021, horário de Brasília. Não haverá mais prorrogações de envio. Os trabalhos
completos deverão ser enviados por e-mail de acordo com os eixos temáticos. Os emails 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
ATENÇÃO: os trabalhos completos devem ter de 10 a 15 páginas, incluindo figuras, gráficos,
tabelas e referências de acordo com o modelo disponibilizado no site do evento:
https://www.xivsbcg.com .Trabalhos que não estejam conforme o modelo serão reprovados.
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.
ATENÇÃO: o autor ou coautor do trabalho submetido, desde que tenha seu trabalho aprovado
e efetue o pagamento de inscrição de um dos autores, terá o trabalho publicado nos anais do
XIV SBCG independente da presença/participação no evento, porém, não terá direito ao
certificado de participação e de apresentação do trabalho.
✓ Serão aceitos trabalhos elaborados em português, inglês e espanhol. Porém, as
apresentações ocorrerão apenas em português.
✓ Os trabalhos serão apresentados na modalidade ORAL em ambiente virtual.
✓ 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.

3. PAGAMENTO DAS 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 ou Pix;
•

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 ou do ano de 2020 da inscrição.

Após a confirmação do pagamento pela Comissão de secretaria e tesouraria o simposista
receberá uma confirmação via e-mail.
✓ O pagamento para a inscrição no XIV SBCG poderá ser efetivado por meio de
depósito/transferência bancária ou via sistema PagSeguro ou através do Pix até às
23h59 do dia 30 de julho de 2021, horário de Brasília.
✓ 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
Pagamento através do Pix:
Escolher a chave tipo E-mail e digitar: xivsbcg@gmail.com
✓ Sócios adimplentes da ABClima*
Os sócios da ABClima deverão estar em dia com a anuidade do corrente ano ou do ano de
2020, 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
http://www.abclima.ggf.br/cadastro.php

regularização

na

ABClima

Valores de investimentos por categorias.
Lote único até 23h59 do dia 30 de julho de 2021, horário de Brasília.

CATEGORIAS

VALORES PARA
SÓCIOS
ADIMPLENTES DA
ABCLIMA

VALORES PARA
NÃO SÓCIOS DA
ABCLIMA

Estudantes de Graduação

R$: 30,00

R$: 40,00

Estudante de Pós-Graduação
Docentes do ensino
fundamental e médio

R$: 40,00

R$: 50,00

Profissional técnico e
Pesquisador/Docente de nível
superior

R$: 60,00

R$: 70,00

4. ATENÇÃO
EFETUADOS

SIMPOSISTAS

COM

INSCRIÇÕES

E

PAGAMENTOS

JÁ

A Comissão organizadora entrará em contato através dos e-mails cadastrados para solicitar as
seguintes opções:
Opção 1: Manutenção da inscrição no evento, com a devolução da diferença do valor pago no
ato da inscrição, de acordo com os novos valores estipulados;
Opção 2: Desligamento total do evento, com devolução total do valor pago no ato da inscrição.
Essas opções estarão disponíveis, respeitando os seguintes prazos:
08/02/2021 a 28/02/2021- Consulta através do e-mail;
08/03/2021 a 31/03/2021- Período para a devolução total ou parcial do valor pago da inscrição.

5. DATAS IMPORTANTES
Atividades
Prazo máximo para submissão do trabalho completo
Divulgação dos trabalhos aprovados a partir
Prazo máximo para inscrição no Evento

Datas
30 de abril de 2021
31 de maio de 2021
30 de julho de 2021

6. CONTATOS
E-mail:
xivsbcg@gmail.com
Redes sociais:
facebook.com/xivsbcg
Instagram: @xiv.sbcg

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2021.

A Comissão Organizadora
Diretoria da ABClima (Gestão 2018 - 2021)
XIV Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica (XIV SBCG)

