Editora

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (PPG-GEO)
COMISSÃO ORGANIZADORA

EDITAL No 001/2018 – Comissão Organizadora/PPG-GEO

Boa Vista, 10/09/2018.

Edital para Seleção de Artigos Científicos para composição do livro:
Mucajaí, um olhar geográfico
Os organizadores do livro, Vladimir de Souza e Elton Carlos de Oliveira Borges,
docentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de
Roraima, tornam público aos interessados, o presente edital para a composição de um livro
sobre o município de Mucajaí-RR com artigos científicos que abordem o seu planejamento
territorial urbano e rural, a dinâmica da sua natureza e a sua vulnerabilidade
socioambiental, além da sua gestão pública, história e turismo, a ser editado e publicado
pela EDUFRR.
1. DO OBJETIVO
1.1 Selecionar artigos científicos com temática geográfica sobre o município de MucajaíRR para compor um livro a ser publicado pela EDUFRR.
2. CRITÉRIOS DE SUBMISSÕES DOS ARTIGOS
2.1 Somente poderão ser submetidos artigos gerados a partir de pesquisas desenvolvidas na
disciplina obrigatória do PPG-GEO, Fundamentos Teóricos e Conceituais em Geografia,
ministrada em 2017, de autoria única ou conjunta;
2.2 O primeiro autor deve ser, exclusivamente aluno regular ou especial, regularmente
matriculado e aprovado em 2017, na disciplina Fundamentos Teóricos e Conceituais em
Geografia.
2.3 A co-autoria, de no máximo dois membros, deve ser composta obrigatoriamente pelo
orientador do 1º autor, além de forma facultada, pelo co-orientador (quando houver) ou
professores/pesquisadores vinculados ao PPG-GEO;
2.4 Alunos especiais só poderão participar na condição de co-autoria;
2.5 O primeiro autor pode submeter apenas um artigo científico entre as temáticas a seguir
direcionadas à região do município de Mucajaí:
a) Planejamento do Território: abordagens, aplicações, desafios e perspectivas;

b) Cidades e dinâmicas territoriais;
c) Espaço agrário e território: perspectivas para o desenvolvimento;
d) Turismo, história, políticas públicas e impactos socioambientais;
e) Dinâmicas da natureza e vulnerabilidade ambiental;
f) Educação ambiental e suas múltiplas abordagens;
g) Geotecnologias: métodos e técnicas de representação espacial
2.6 Somente poderão ser submetidos artigos científicos em língua portuguesa,
originalmente escritos ou traduzidos;
2.7 As submissões serão feitas pessoalmente pelo candidato ou por seu representante legal;
no período de 10 a 25 de setembro de 2018, no prédio do Programa de Pós-Graduação em
Geografia no Instituto de Geociências, da Universidade Federal de Roraima, na Av.
Capitão Ene Garcez, nº 2413 - Campus Paricarana – (95) 3624-5781 das 09h às 12:00h e
das 14:30h às 17:30h;
2.8 Os candidatos poderão submeter seus artigos pelos correios, mas somente serão aceitas
as postagens até 23 de setembro de 2018.
2.9 Nenhuma submissão condicional será aceita no período estipulado no item 2.6 ou
depois dele;
2.10 Documentos necessários para submissão:
a) Formulário de submissão preenchido;
b) Duas cópias impressas do artigo - contendo apenas o nome do título/temática a qual
pretende concorrer extraindo do artigo os nomes dos autores/coautores e qualquer outra
indicação que contribua na identificação dos mesmos;
c) CD-ROM contendo a versão digital completa do artigo com a identificação dos autores
(em Word 2003 ou superior e em PDF);
d) Declaração dos autores autorizando a publicação pela EDUFRR.
2.11 A qualquer tempo, o artigo submetido poderá ser excluído do processo seletivo se
verificada qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos documentos
apresentados;
2.12 Em hipótese alguma serão homologadas submissões com documentação incompleta.
3. NORMAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS ARTIGOS
3.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos a submissão dos artigos com revisão
gramatical e adequação ao novo acordo ortográfico;
3.2 Os artigos deverão ser submetidos de acordo com as normas da ABNT vigentes;

3.3 As figuras (fotografias, quadros, mapas e fluxogramas) devem estar em branco e preto
ou tons de cinza com resolução mínima de 300 dpi no formato JPG, em arquivos separados,
com sua devida indicação no corpo do texto, acompanhado de suas descrições.
4. PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS
4.1 Cada artigo será submetido à análise de um comitê ad hoc, constituído por doutores nas
temáticas mencionadas no item 2.4;
4.2 O processo seletivo compõe-se da seguinte forma, a saber:
a) considera-se como primeiro critério de avaliação e exclusão a forma do documento que
deverá adequar-se aos termos deste edital;
b) serão excluídos os artigos que não guardarem pertinência com a temática escolhida ou
que não estiverem de acordo com qualquer outro critério disposto no item 2;
c) os artigos não deverão ultrapassar o limite máximo de 20 laudas (incluindo os elementos
pré-textuais e pós-textuais), bem como serem elaborados em tamanho A4, digitados em
fonte Times New Roman, espaço de 1 ½ e com até 08 figuras;
5. DO RESULTADO
5.1 Serão selecionados até 15 (quinze) artigos recomendados pelo Comitê Ad hoc.
6. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
Divulgação do Edital
Início das submissões
Término das submissões
Homologação das submissões e envio para
comissão ad hoc
Retorno dos artigos avaliados pela
Comissão ad hoc
Devolutiva dos artigos para os autores
Reenvio do artigo corrigido à Comissão
Organizadora
Lançamento do Livro

10/09/2018
10/09/2018
25/09/2018
26/09/ 2018
25/10/2018
26/10/2018
19/11/2018
2019

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Em nenhum momento do processo seletivo poderá ser anexado documento adicional.
Haverá eliminação, durante o processo de seleção, quando for observado o não
cumprimento das exigências deste edital;

7.2 De cada etapa do processo seletivo no prazo máximo de 24 horas após a divulgação
poderá ser interposto recurso escrito ao Colegiado do PPG-GEO da UFRR;
7.3 Os autores concordam em ceder à EDUFRR os direitos autorais de publicação;
7.4 O PPG-GEO concederá a cada um dos autores, individuais ou em conjunto, pelo menos
01 (um) exemplar do livro;
7.5 O livro de que trata este Edital terá tiragem de pelo menos 300 (trezentos) exemplares;
7.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do PPG-GEO.

Vladimir de Souza
Comissão Organizadora

Elton Carlos de Oliveira Borges
Comissão Organizadora
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FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS
PARA O LIVRO MUCAJAÍ: UM OLHAR GEOGRÁFICO
EDITAL No 001/2018 – Comissão Organizadora/PPG-GEO
AUTOR:________________________________________________________
PROFISSÃO:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ÁREAS DE INTERESSE DO ARTIGO:________________________________________
_________________________________________________________________________
TITULO DO ARTIGO:______________________________________________________
_________________________________________________________________________
DATA:____/____/____.
_____________________________________________
Assinatura do autor
Obs.: Para cada artigo (temática) um formulário.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME DO AUTOR:________________________________________________________
TÍTULO DO ARTIGO:______________________________________________________
_________________________________________________________________________
DATA: ____/____/____.
SUBMISSÃO RECEBIDA POR:______________________________________________
_____________________________________________
Assinatura do funcionário do PPG-GEO

