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2ª CIRCULAR ENEG MARANHÃO 2020 

EIXOS TEMÁTICOS E NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

A Comissão Cientifica do XXV Encontro Nacional do Estudantes de Geografia – ENEG 

torna público o presente edital para submissão de resumos e trabalhos completos, visando 

espaços de diálogo e práticas em forma de áreas temáticas  

Os eixos temáticos desenvolvidos se dividem em 12, buscando um espaço de 

pluralidade acadêmica, disseminando as pesquisas das mais diversas áreas de estudo. 

 

EIXO 1: “A GEOGRAFIA TOMA PARTIDO”: A questão agrária no Brasil e os 

conflitos decorrentes dos projetos de (des)envolvimento; 

EIXO 2: “DEGRADAÇÃO E CONFLITOS SOCIOESPACIAIS:” Dinâmicas e 

processos de (re)organização espacial nos municípios brasileiros; 

EIXO 3: “SAÚDE NO CAMPO E NA CIDADE:” Autonomia e Sustentabilidade 

social, o direito ao SUS e a Geografia; 

EIXO 4: “PROBLEMAS URBANOS E RURAIS NO BRASIL:” A gestão do uso e 

ocupação do solo; 

EIXO 5: “QUESTÕES DE GÊNERO, GERAÇÃO E SEXUALIDADE:” Igualdade e 

respeito, a geografia das lutas e resistências; 

EIXO 6: “GEOTECNOLOGIAS:” Representações, escalas e tecnologia; 

EIXO 7: “(GEO) MORFOLOGIAS:” Erosões e desarranjos geoambientais; 

EIXO 8: “CULTURA E RELAÇÕES GEOCULTURAIS:” Do divino ao profano, a 

geografia é também cultural; 

EIXO 9: “DA PERIFERIA AO “CENTRO?”:” Processos de subversão a cidade e 

população subversiva; 

EIXO 10: “SOCORRO! QUE PAÍS É ESSE:” Geopolítica e geografia política, as 

relações no hoje; 

EIXO 11: “GEOGRAFIA DOS MOVIMENTOS E DAS LUTAS:” Movimentos 

sociais no campo/cidade e na educação; 

EIXO 12: “MARANHÃO DE FASES E DE FACES:” Oligarquias, políticas e a fome 

que não acabou. 

 

O evento nesta edição aceitara duas formas de submissão de trabalhos, sendo a primeira 

na forma de resumos expandidos, que serão apresentados em banner, e a segunda na forma de 

artigo completo com apresentação em GTs. Ambas as formas de apresentação aconteceram 
simultaneamente no dia 09 de junho de 2020, das 8h30 às 11h30 em local a ser divulgado 

posteriormente. 

Buscando priorizar os debates nos GTs e que se possa realizar uma discussão com 

continuidade entre os participantes, somente será permitido um texto como autora ou autor 

principal em uma das modalidades de submissão de trabalho. 

A publicação do(s) trabalho(s) aprovados está condicionada ao pagamento da taxa de 

inscrição do autor principal. 

Alguns trabalhos – seguindo critérios estabelecidos pela comissão científica – serão 



 

selecionados para publicação em revistas eletrônicas que em parceria, abriram suas edições para 

trabalhos do evento. 

 

1. ORIENTAÇÕES PARA RESUMO EXPANDIDO  

 

Para participar nas apresentações orais com BANNER que serão promovidos durante o 

ENEG 2020, deverá ser enviado um resumo expandido através do E-mail específico para essa 

finalidade, escolhendo entre os (12) GTs disponíveis ao qual se encaixa o trabalho. 

A extensão desse resumo expandido deverá ser de 800 a 1600 palavras mais referências 

e identificação do autor e co-autores quando houver. 

O resumo deve conter uma introdução do tema, os principais elementos teóricos e 

metodológicos do trabalho, em que consiste a análise, resultado ou debate principal e encerrar 

com algumas considerações. Resulta importante que contenha esses elementos básicos de forma 

a facilitar a tarefa dos pareceristas que os avaliarão. 

O número máximo permitido de autoras/autores em um texto será de quatro (4). 

As referências bibliográficas utilizadas no resumo expandido devem seguir as normas 

da ABNT em vigor. 

 

1.1 ESTRUTURA DO BANNER 

 

As normas para confecção dos banners estarão disponíveis no site do evento. 

 

2. ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRBALHOS COMPLETOS 

 

Para participar das apresentações nos GTs que serão promovidos durante o ENEG 2020, 

deverá ser enviado um trabalho completo através do E-mail específico para essa finalidade, 

escolhendo entre os (12) GTs disponíveis ao qual se encaixa o trabalho. 

O trabalho completo deverá ser enviado no formato de ARTIGO em arquivo de 

extensão .doc ou .docx, e deverá contar com mínimo de 10 e máximo de 20 páginas para a 

categoria COMUNICAÇÃO ORAL. 

 

2.1 ESTRUTURA DO ARTIGO 

. 

TÍTULO 

(CENTRALIZADO, MAIÚSCULAS E LETRA NEGRITA) 

Subtítulo 

(centralizado, minúsculas e letra negrita) 

 

Nome do(s) Autor(es) (centralizado, minúsculas, letra normal, espaçamento entre 

linhas de 1.5; em nota de rodapé inserir vínculo institucional, formação ou de movimento 

social e e-mail) 

Introdução/Subtítulos (Times New Roman, 12 pt letra negrita, justificado, 
espaçamento entre linhas de 1.5) 

Texto do trabalho (Times New Roman, 12 pt, justificado, espaçamento entre linhas de 1.5) 

Citação direta com mais de 3 linhas (recuo de 4cm, Times New Roman, 10pt, 

espaçamento entre linhas de 1.0) 

Referências bibliográficas (utilizadas no trabalho, seguindo normas da ABNT). 

 

 

 



 

 

3. PRAZOS DE SUBMISSÃO E NORMAS DE ENVIO 

 

• Os arquivos devem ser enviados no formato Word. Doc. – RESTRITO o envio de 

arquivos em PDF – 

• O arquivo deve ser identificado pelo nome do autor e o número do eixo temático:  

Ex: Eixo_01_MatheusSousa 

 

3.1. Estrutura do email: 

 

Assunto do e-mail: ESPECIFICAR EIXO e MODALIDADE (BANNER OU 

COMUNICAÇÃO ORAL)  

Ex: EIXO 01 – COMUNICAÇÃO ORAL  

 

Corpo do email: 

-Nome Completo do autor; 

-Instituição de Ensino/ Programa de Ensino/ Movimento Social; 

-Título do trabalho submetido. 
 

Os e-mails estão divididos em um conjunto de eixos, sendo assim os trabalhos deverão 

ser enviados de acordo com o respectivo eixo vinculado: 

▪ EIXOS 1, 4 e 11 – eneg.cientifica1@gmail.com  

▪ EIXOS 2, 3 e 9– eneg.cientifica2@gmail.com 

▪ EIXOS 6 e 7 – eneg.cientifica3@gmail.com 

▪ EIXOS 5 e 8 – eneg.cientifica4@gmail.com  

▪ EIXOS 10 e 12 – eneg.cientifica5@gmail.com 

 

3.2. PRAZOS LIMITES 

 

Os prazos de recebimento dos resumos e trabalhos serão iniciados no dia 27 de fevereiro 

de 2020 até o dia 30 de março de 2020. Sujeito a prorrogativa mediante a nova chamada de 

prazos.  

As cartas de aceite serão enviadas até o dia 10 de abril de 2020. Dependo do número de 

submissões de trabalhos, o mesmo poderá ser prorrogado. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS  

 

• Não será possível apresentar ao mesmo tempo dois banners. 

• Nos Grupos de Trabalho (GTs) não haverá apresentação individual de trabalhos e sim 

um diálogo ao longo sobre os temas gerais do GT, dinamizados pelas coordenadoras e 

coordenadores. 

• Não é possível participar de dois ou mais GTs nas condições de autor e até dois trabalhos 

nas condições de co-autor. 

• Emails de confirmação de recebimento dos trabalhos e resumos serão enviados dentro 

do prazo de até 48 horas após o envio. 

• Os trabalhos e resumos serão publicados em um caderno especifico do XXV ENEG e 

alguns trabalhos poderão ser selecionados para publicação em revistas acadêmicas 

parceiras do evento, mediante a avaliação dos pareceristas.  
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Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail eneg2020@gmail.com e posteriormente 

serão respondidas, as demais informações sobre as submissões estarão disponíveis no site em 

aba específica. 

O site do evento será publicado em fevereiro de 2020. 

Esta Comissão Cientifica é composta por discentes do curso de Geografia da 

Universidade Federal do Maranhão e Universidade Estadual do Maranhão, além do corpo 

docente de ambas as instituições. 

Com essa 2ª Circular, convidamos a comunidade acadêmica da Geografia brasileira a 

participar de mais uma edição do ENEG, nesta ocasião em sua 25º edição, para além do convite 

ressaltar a importância da participação de cada um dos discentes e docentes de Geografia do 

Brasil. 

 

#VemProENEG2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Confederação Nacional das Entidades Estudantis de Geografia – CONEEG, 

Comissão Organizadora do XXV Encontro Nacional dos Estudantes de Geografia-CO/ENEG, 

São Luís - MA, 27 de fevereiro de 2020 


