
EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DA  
VII SEMANA ACADÊMICA DE GEOGRAFIA DA UNILA: A GEOGRAFIA COMO OBJETO DE 

ANÁLISE PARA O ATUAL CONTEXTO TERRITORIAL, GEOPOLÍTICO, AMBIENTAL, 
CULTURAL E EDUCACIONAL DA AMÉRICA-LATINA 

 
A Comissão Organizadora VII Semana Acadêmica de Geografia da UNILA, por intermédio de 
sua Comissão Científica, torna pública a abertura das inscrições para os interessados em 
apresentar trabalhos acadêmicos para essa semana e para a mostra cartográfica da mesma, a 
ser realizada entre os dias 23 e 27 de novembro de 2020.  
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Os trabalhos acadêmicos a serem inscritos devem estar em conformidade com as normas 
para publicação que estão no site da Semageo (https://semageounila.webnode.com/junte-se-
a-nos/), enquadrando-se nos eixos temáticos.  
2. Os autores dos trabalhos submetidos devem, obrigatoriamente, estar inscritos VII Semana 
Acadêmica de Geografia da UNILA até o encerramento das inscrições.  
3. Um autor só poderá submeter o máximo de 2 trabalhos autorais e 2 como coautor, a mesma 
regra vale para a mostra cartográfica. 
4. Dúvidas referentes aos trabalhos científicos devem ser questionadas exclusivamente no e-
mail da comissão científica do evento: semageo.unila@gmail.com 
 

DO ENVIO DOS TRABALHOS 
 

5. O assunto do e-mail deve ser “SUBMISSÃO DE TRABALHO – SEMAGEO 2020”. 
6. O nome do arquivo deve seguir o modelo NOME_AUTOR_nome_do_artigo. 
7. No corpo de e-mail deve ser mencionado a qual eixo se refere o trabalho. 
8. Quando for o envio da correção do trabalho o assunto do e-mail deve ser “CORREÇÃO DE 
TRABALHO SUBMETIDO – SEMAGEO 2020”. 
9. O nome do arquivo deve seguir o modelo NOME_AUTOR_nome_do_artigo_CORRECAO. 
 
 

DOS EIXOS TEMÁTICOS 
 

10. Os trabalhos devem discorrer sobre temas elencados em alguns dos eixos:  
 
Eixo territorial: Geografia urbana e suas redes; Espaço e economia; Geografia regional; 
Geografia Agrária, Conflitos no campo e na cidade. 
 
Eixo Geopolítico: Geopolítica e globalização; Integração latino-americana; Fronteiras. 
 
Eixo Ambiental: Planejamento e gestão ambiental; Políticas Ambientais; Geografia Física. 
 
Eixo Cultural: Gênero, Sexualidades, Etnias e Diversidades; Reflexões sobre estudos das 
desigualdades no espaço geográfico; Análise fenomenológica. 
 
Eixo Educacional: Ensino de Geografia; Currículo; Políticas Educacionais; Docência - Saberes e 
Práticas; Aprendizagem em contextos escolares e informais; Avaliações internas e externas; 
Aprendizagem nas diversas faixas etárias; A capacidade cognitiva e as normas; Educação e 
temas contemporâneos. 
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DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS 
 

11.  As apresentações serão ao vivo e on line. Os autores terão no máximo 10 min. para 
apresentar os trabalhos completos e 05 min. no máximo para apresentar os resumos 
expandidos. Após a apresentação o autor deverá responder perguntas, se houver. 
 
12. O link para a participação da apresentação on line será enviado para os autores pela 
comissão organizadora do evento. 
 

DA MOSTRA CARTOGRÁFICA 
 
13. O(s) autor(es) devem apresentar um vídeo de no máximo 5 minutos, apresentando o título 
do trabalho, o(s) autor(es), apontar o norte do trabalho e informar a escala (caso seja uma 
maquete) e demais informações pertinentes, e explicar o trabalho. 
 
14. A gravação do vídeo e seu envio para o evento é de responsabilidade dos autores. O vídeo 
deve ser enviado para o e-mail do evento - semageo.unila@gmail.com. 
 
 

DO CALENDÁRIO DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 
 

15.  Constitui o calendário geral da VII Semana Acadêmica de Geografia da UNILA: A geografia 
como objeto de análise para o atual contexto territorial, geopolítico, ambiental, cultural e 
educacional da América Latina: 
 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Inscrições 
19/10 à 
22/11 

Público 
interno 

https://semageounila.webnode.com 

Público 
externo 

Sig Eventos 
https://sig.unila.edu.br/eventos/login.xhtml 

Prazo para 
submissão de 

trabalhos 

19/10 à 
10/11 - até 
23h59m.  

semageo.unila@gmail.com 

Parecer da 
comissão científica 
e divulgação do dia 

e horário das 
apresentações 

(trabalhos 
completos, resumo 

expandidos) 

Até 16/11 https://semageounila.webnode.com e via e-mail 

Prazo para envio 
de correções 

solicitadas 
Até 18/11 semageo.unila@gmail.com 

Divulgação final 
dos trabalhos 

aceitos 
20/11 https://semageounila.webnode.com  
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