
Normas de publicação para a Semageo 
2020 

As normas dispostas neste documento devem ser seguidas à risca. Qualquer alteração provocada poderá acarretar 

na necessidade de revisão das normas por parte dos autores. No caso de alguma dúvida sobre formatação, prazos ou 

demais dúvidas, favor, enviar e-mail para semageo.unila@gmail.com.  

Sobre a Mostra Cartográfica: por ser uma mostra, as apresentações dos trabalhos deverão ser gravadas e enviadas 

no mesmo prazo dos trabalhos escritos e seguindo suas normas próprias, pois ficarão expostas no canal do You 

Tube do Delageo desde o início da Semageo.  
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Trabalhos Completos 
 

Conteúdo 

 

Os trabalhos completos deverão possuir no mínimo 07 páginas e no máximo 15 páginas, estando relacionados às 

temáticas propostas pelo evento. 

O texto pode ser organizado contendo: introdução (contextualização da temática, a problemática, o objetivo do 

trabalho, os procedimentos metodológicos e materiais utilizados); subtítulos; considerações finais e referências. Ou 

então, o autor pode optar: introdução (contextualização/problema/objetivo); fundamentação teórica; materiais e 

método; resultados e discussão; considerações finais; referências. 

O resumo deve conter objetivos, metodologia e uma breve explanação sobre a temática discutida no artigo. 

As notas de rodapé deverão ser utilizadas somente enquanto notas explicativas, e não para referências. 

 

Formatação 

 

Margens: Esquerda, Superior e Inferior – 1,93 cm., Direita – 1,52 cm. 

 

As páginas não devem ser numeradas. 

 

Título: Letra Garamond, 14, maiúsculas e em negrito, espaçamento simples, um espaço antes e depois do 

parágrafo centralizado. 

 

Autor1: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, um espaço depois do parágrafo, alinhado a direita. 

 

                                                      
1 Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 

mailto:semageo.unila@gmail.com
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Co-autor2 (quantos houverem, um em cada linha): Letra Garamond, 11, espaçamento simples, um espaço depois 

do parágrafo alinhado a direita. 

 

1 espaço 

 

Resumo: mínimo de 100 e máximo de 200 palavras – Letra Garamond, 11, espaço simples e parágrafo 

justificado.  

 

1 espaço 

 

Palavras Chave: máximo 5 palavras - Garamond, 11, separadas por ponto e vírgula, espaço simples. 

 

2 espaços 

Subtítulos: Letra Garamond, 11, negrito, espaçamento simples, alinhado a esquerda. 

 

1 espaço 

 

Corpo do texto: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, justificado. 

 

Parágrafo: 0,51 cm.  

 

Citações indiretas: citar o nome do autor em maiúsculo, indicar o ano da obra e o número da página, tudo 

separado por vírgula e entre parênteses. 

  

Citações diretas curtas (até 3 linhas): dentro do parágrafo e entre aspas, indicar o autor só com a primeira letra do 

nome em maiúsculo, e entre parênteses o ano da obra e número de página.  

 

Citações diretas longas: recuo de 4,0 cm da margem esquerda, Letra Garamond, 10, espaçamento simples, indicar 

o autor só com a primeira letra do nome em maiúsculo, e entre parênteses o ano da obra e número de página, 1 

espaço antes e um depois.   

 

Figuras:  formato JPG, colorida ou tom de cinza,  resolução mínima de 300 dpi's., centralizada, 1 espaço antes do 

título que estará na parte superior da mesma, centralizado, sem negrito, em 11 pt, fonte na parte inferior da mesma, 

em 10 pt, sem negrito, centralizado, 1 espaço depois. 

 

Tabelas: conforme a ABNT, abertas, as informações dentro da tabela deverão estar em Garamond 11pt., 

seguindo as mesmas diretrizes para figuras quanto à disposição do título e da fonte.  

 

Quadros: totalmente fechados, seguindo as mesmas diretrizes para figuras quanto à disposição do título e da 

fonte.  

 

Referências: NBR 6023/2002, Letra Garamond, 11, separadas por 1 espaço simples, alinhamento a esquerda.  

 

EXEMPLO 

 

Autor Autor Autor3 

                                                      
2 Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 
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Co-autor Co-autor Co-autor4 

 

Co-autor Co-autor Co-autor5 

 

Resumo: resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo 

resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo 

resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo resumo 

resumo. 

 

Palavras Chaves: palavra chave; palavra chave; palavra chave; palavra chave; palavra chave. 

 

 

Introdução 

 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto. 

 

Título 

 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto: 

 

Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação 

longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação 

longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação 

longa. Autor (0000, p. 0) 

 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto (AUTOR, 0000, p. 0) Corpo do texto Corpo do 

texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

                                                                                                                                                                                      
3 Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 
4 Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 
5 Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 
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Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo “citação direta curta citação direta curta citação direta curta citação direta curta citação 

direta curta” Autor (0000, p. 0) do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do 

texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do 

texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do 

texto Corpo do texto Corpo do texto. 

 

Figura 1 - Objetivos estabelecidos para o trabalho com questões ambientais 

 
Fonte: PINESSO, 2005 

 

Tabela 1 - Exemplo 

Dado 1 Dado 2 

1 A 

2 B 

3 C 
Fonte: minha cabeça 

 

Referências 

 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências 

Referências Referências 

 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Refer 

Referências 

 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Refer Referências 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências 

Referências Referências Referências Referências 

 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências 

  

Resumos Expandidos 
 

Conteúdo 
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Os resumos expandidos deverão possuir no mínimo 03 páginas e no máximo 05 páginas, estando relacionados 

às temáticas propostas pelo evento. 

O texto pode ser organizado em tópicos introdução (contextualização, problemática, objetivo), discussão teórica, 

materiais e método, resultados e discussão, considerações finais e referências; ou organizado em um único texto sem 

subdivisões, mas respeitando a sequência de ideias quanto à contextualização, problemática, objetivo, materiais e 

método, discussão teórica, resultados e discussão, considerações e referências (nas normas). PROIBIDA a utilização 

de notas de rodapé. 

 

Formatação 

 

Margens: Esquerda, Superior e Inferior – 1,93 cm., Direita – 1,52 cm. 

 

As páginas não devem ser numeradas. 

 

Título: Letra Garamond, 14, maiúsculas e em negrito, espaçamento simples, um espaço antes e depois do 

parágrafo centralizado. 

 

Autor: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, sem espaço depois do parágrafo, centralizado. 

 

Informações do autor - Formação. Vínculo Institucional. E-mail: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, um 

espaço depois do parágrafo, centralizado. 

 

Co-autor (quantos houverem, um em cada linha): Letra Garamond, 11, espaçamento simples, sem espaço depois 

do parágrafo alinhado a direita. 

 

Informações do co-autor - Formação. Vínculo Institucional. E-mail: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, 

um espaço depois do parágrafo, centralizado. 

 

2 espaços 

Subtítulos: Letra Garamond, 11, negrito, espaçamento simples, alinhado a esquerda. 

 

1 espaço 

 

Corpo do texto: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, justificado. 

 

Parágrafo: 0,51 cm.  

 

Citações indiretas: citar o nome do autor em maiúsculo, indicar o ano da obra e o número da página, tudo 

separado por vírgula e entre parênteses. 

  

Citações diretas curtas (até 3 linhas): dentro do parágrafo e entre aspas, indicar o autor só com a primeira letra do 

nome em maiúsculo, e entre parênteses o ano da obra e número de página.  

 

Citações diretas longas: recuo de 4,0 cm da margem esquerda, Letra Garamond, 10, espaçamento simples, indicar 

o autor só com a primeira letra do nome em maiúsculo, e entre parênteses o ano da obra e número de página, 1 

espaço antes e um depois.  

 

Figuras:  formato JPG, colorida ou tom de cinza,  resolução mínima de 300 dpi's., centralizada, 1 espaço antes do 

título que estará na parte superior da mesma, centralizado, sem negrito, em 11 pt, fonte na parte inferior da mesma, 

em 10 pt, sem negrito, centralizado, 1 espaço depois. 
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Tabelas: conforme a ABNT, abertas, as informações dentro da tabela deverão estar em Garamond 11pt., 

seguindo as mesmas diretrizes para figuras quanto à disposição do título e da fonte.  

 

Quadros: totalmente fechados, seguindo as mesmas diretrizes para figuras quanto à disposição do título e da 

fonte.  

 

Referências: NBR 6023/2002, Letra Garamond, 11, separadas por 1 espaço simples, alinhamento a esquerda.  

 

EXEMPLO 

 

Autor Autor Autor 

Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 

 

Co-autor Co-autor Co-autor 

Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 

 

Co-autor Co-autor Co-autor 

Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 

 

 

Introdução 

 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto. 

 

Título 

 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto: 

 

Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação 

longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação 

longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação longa Citação 

longa. Autor (0000, p. 0) 
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Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto (AUTOR, 0000, p. 0) Corpo do texto Corpo do 

texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo “citação direta curta citação direta curta citação direta curta citação direta curta citação 

direta curta” Autor (0000, p. 0) do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do 

texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do 

texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do 

texto Corpo do texto Corpo do texto. 

 

Figura 1 - Objetivos estabelecidos para o trabalho com questões ambientais 

 
Fonte: PINESSO, 2005 

 

Tabela 1 - Exemplo 

Dado 1 Dado 2 

1 A 

2 B 

3 C 
Fonte: minha cabeça 

 

Referências 

 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências 

Referências Referências 

 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Refer 

Referências 

 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Refer Referências 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências 

Referências Referências Referências Referências 

 

Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências Referências 

 



8 
 

Resumos Simples 
 

Conteúdo 

 

Deve ser indicado o eixo temático. 

Os resumos deverão ser de 01 página, estando relacionados às temáticas propostas pelo evento. 

O texto deve conter objetivos, metodologia e uma breve explanação sobre a temática. 

Para os resumos simples serão aceitos máximo dois trabalhos por autor e dois como co-autor. 

 

Formatação 

 

Margens: Esquerda, Superior e Inferior – 1,93 cm., Direita – 1,52 cm. 

 

A página não deve ser numerada. 

 

Título: Letra Garamond, 14, maiúsculas e em negrito, espaçamento simples, um espaço antes e depois do 

parágrafo centralizado. 

 

Autor: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, sem espaço depois do parágrafo, centralizado. 

 

Informações do autor - Formação. Vínculo Institucional. E-mail: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, um 

espaço depois do parágrafo, centralizado. 

 

Co-autor (quantos houverem, um em cada linha): Letra Garamond, 11, espaçamento simples, sem espaço depois 

do parágrafo alinhado a direita. 

 

Informações do co-autor - Formação. Vínculo Institucional. E-mail: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, 

um espaço depois do parágrafo, centralizado. 

 

2 espaços 

Subtítulos: Letra Garamond, 11, negrito, espaçamento simples, alinhado a esquerda. 

 

1 espaço 

 

Corpo do texto: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, justificado. 

 

Parágrafo: 0,51 cm.  

  

1 espaço 

 

Palavras Chave: máximo 5 palavras - Garamond, 11, separadas por ponto e vírgula, espaço simples. 

 

 

EXEMPLO 

 

Autor Autor Autor 

Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 
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Co-autor Co-autor Co-autor 

Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 

 

Co-autor Co-autor Co-autor 

Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 

 

 

Eixo temático: eixo eixo eixo eixo eixo 

 

Resumo 

 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto. 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto. 

Mostra Cartográfica 
 

Conteúdo 

 

Para a publicação:  

Deverá apresentar um resumo de 300 palavras. 

O texto deve apresentar o trabalho e abaixo do resumo uma imagem do trabalho. Caso a imagem do trabalho 

seja a foto de uma maquete, o norte da maquete deve coincidir com a parte superior da foto e da página, a escala 

utilizada deve constar no resumo e a(s) fonte(s) e a base cartográfica utilizadas nas referências. Caso contrário todas 

essas informações devem constar no próprio mapa. 

Para a mostra serão aceitos máximo dois trabalhos por autor e dois como co-autor. 

 

Para a mostra: 

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. 

 

Formatação 

 

Margens: Esquerda, Superior e Inferior – 1,93 cm., Direita – 1,52 cm. 

 

A página não deve ser numerada. 

 

Título: Letra Garamond, 14, maiúsculas e em negrito, espaçamento simples, um espaço antes e depois do 

parágrafo centralizado. 

 

Autor: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, sem espaço depois do parágrafo, centralizado. 
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Informações do autor - Formação. Vínculo Institucional. E-mail: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, um 

espaço depois do parágrafo, centralizado. 

 

Co-autor (quantos houverem, um em cada linha): Letra Garamond, 11, espaçamento simples, sem espaço depois 

do parágrafo alinhado a direita. 

 

Informações do co-autor - Formação. Vínculo Institucional. E-mail: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, 

um espaço depois do parágrafo, centralizado. 

 

2 espaços 

Subtítulos: Letra Garamond, 11, negrito, espaçamento simples, alinhado a esquerda. 

 

1 espaço 

 

Corpo do texto: Letra Garamond, 11, espaçamento simples, justificado. 

 

Parágrafo: 0,51 cm.  

  

1 espaço 

 

Imagem do trabalho:  JPG, colorida ou tom de cinza,  resolução mínima de 300 dpi's., centralizada, 1 espaço 

antes do título que estará na parte superior da mesma, centralizado, sem negrito, em 11 pt, fonte na parte inferior da 

mesma, em 10 pt, sem negrito, centralizado, 1 espaço depois. 

 

1 espaço 

 

Referências: NBR 6023/2002, Letra Garamond, 11, separadas por 1 espaço simples, alinhamento a esquerda.  

 

 

EXEMPLO 

 

Autor Autor Autor 

Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 

 

Co-autor Co-autor Co-autor 

Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 

 

Co-autor Co-autor Co-autor 

Formação. Vínculo Institucional. E-mail. 

 

 

 

Resumo 

 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 
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Corpo do texto Corpo do texto.Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 

Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto Corpo do texto 
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