
Monteiro; LOBO, Maria Risoleta Carneiro; LOPES, 
Marcelo. 

As referências bibliográficas deverão seguir as 
normas ABNT-NBR 6023 de agosto de 2002. 

As citações no texto deverão ser feitas de 
acordo com as normas ABNT-NBR 10520 de julho de 
2002. 

Os resumos deverão ser digitados com fonte 
“Times New Roman", tamanho 12, espaços SIMPLES 
entre linhas, folha A4, em área com margens de 2,5 
cm cada (superior, inferior, esquerda e direita). 
Arquivo DOC. Indicar o(s) Órgão(s) financiador(es) 
se for o caso. 
  
Apresentação em pôster 
 

A coordenação da sessão de pôster será 
indicada pela Comissão Organizadora do evento. 

O pôster deverá ter as dimensões de 90 
centímetros até 1 metro (no máximo) de largura e de 1 
metro até 1,20 metros (no máximo) de altura. O título 
deverá ser o mesmo utilizado no resumo expandido e 
ser escrito em letras maiúsculas que permita leitura à 
cerca de dois metros de distância. Abaixo do título 
deverá aparecer nesta ordem: nome dos autores, 
unidade acadêmica e endereço eletrônico. 

O texto deverá conter as mesmas informações 
do resumo expandido. Recomenda-se utilizar 
fotografias, gráficos e figuras, com as devidas 
referências. Deverão ser utilizadas letras que 
permitam a leitura à cerca de dois metros de distância. 

Os pôsteres serão afixados no dia 
estabelecidos na programação em área previamente 
definida. O autor, obrigatoriamente, deverá estar à 
disposição para esclarecimentos ao público no horário 
estabelecido. A montagem dos pôsteres deverá ocorrer 
40 minutos antes do início da sessão. 

Os trabalhos serão distribuídos de acordo com 
o eixo temático. 
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IV SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E CIDADE 
 

CULTURA, CIDADANIA E EDUCAÇÃO NA 
CIDADE CONTEMPORÂNEA 

 
Programação 

 
22 de outubro de 2007 
14h - Credenciamento 
19h – Abertura  
          Lana S. Cavalcanti. (IESA/UFG) 
19h30min – Palestra 
          Sônia M. V. Castellar. (USP) 
 
23 de outubro de 2007 
8h - painel 1 
9h30min - painel 2 
11h - pôsters 
12h - intervalo para almoço 
14h - painel 3 
15h30min - painel 4 
17h15min - encerramento com lanche saudável. 

 
Painéis   

 
1- O cidadão, os lugares e o habitar na/da 

cidade. 
Expositores: Lúcia Mª Moraes (UCG) e 
Wildes J. Rodrigues (a confirmar) 

      Debatedores: Alda T. Rosa e Marcelo J.  
      R. de Araújo 
      Coordenador: Diego N. Botelho 

 
2-  O cidadão e o consumo na/da cidade. 
      Expositoras: Luíza H. Machado e Eliete  
      M. dos Santos 
      Debatedores: Denis Castilho e José  
      Paulo Teixeira 
      Coordenador: Renata B. Lopes 

3- Cidadão e ambientes urbanos.  
Expositores: Andrelisa S. de Jesus e 
Everaldo A. Pastore (UCG – a confirmar). 

      Debatedores: Benjamin P. Vilela e    
      Valeriê C. Machado 

            Coordenadora: Sílvia F. Alves  
 
4-  Educação geográfica para o viver na 

cidade. 
Expositores: Duílio F. Rodrigues (SMT) e  
Karla Annyelly T. de Oliveira. 

      Debatedores: Eunice I. da Silva e  
      Vanilton C. de Souza 

            Coordenadora: Lucineide M. Pires 
 

Inscrições 
 

Inscrições para participação  
Até o dia 11/10/2007 - R$ 10,00. 

Após o dia 11/10/2007 - R$ 15,00. 
 

Inscrições de trabalhos 

• Inscrições de trabalhos: do dia 24/09/2007 até o 
dia 11/10/2007. 

• Os trabalhos devem estar inseridos em um dos 
eixos propostos. 

• Enviar resumo e resumo expandido, em anexos 
distintos, para o e-mail: ivsmec@yahoo.com.br.  
Indicar no “assunto” - resumo e resumo 
expandido. Pode se inscrever apenas com 
resumo. 

• Taxa de inscrição: R$ 10,00. Depósito na Caixa 
Econômica Federal; Conta Poupança 3422-2; 
Agência 0667; Operação 013; em nome de 
Karla Annyelly Teixeira de Oliveira – ou, 
diretamente na sala do Lepeg/Iesa-UFG. 

• No caso de depósito bancário enviar a cópia do 
comprovante, em anexo para o e-mail: 
ivsmec@yahoo.com.br. Indicar no “assunto” – 
recibo. Ou, entregá-la na sala do Lepeg/Iesa-
UFG. 

• Os aceites serão divulgados do dia 15 a 
17/10/2007. 

Eixos temáticos 

1- O cidadão e os lugares na/da cidade. 
2- O cidadão e o habitar na/da cidade. 
3- O cidadão e o consumo na/da cidade. 
4- O cidadão e ambientes urbanos.  
5- A educação geográfica para o viver na cidade. 
 

Normas para os trabalhos 

Resumo 

Os resumos devem conter a identificação com o 
nome completo do proponente, sua titulação, a 
instituição de origem, endereço de e-mail logo após o 
título. A formatação deve obedecer as seguintes 
orientações: título em negrito e centralizado; fonte 
"Times New Roman"; tamanho 12; espaçamento 
simples. Texto do resumo na segunda linha após a 
identificação com o máximo de 300 palavras, em 
parágrafo único, sem espaçamento no início. 
Encaminhar os textos já revisados. 

Resumo Expandido 

Os trabalhos poderão ser apresentados, também, sob 
a forma de resumo expandido, de quatro a oito 
páginas. Deverá conter os seguintes elementos: 
Título, nomes dos autores, unidade acadêmica e 
endereço eletrônico, palavras-chave (no máximo 
quatro), introdução, método (metodologia), os 
resultados e discussão, conclusões e referências 
bibliográficas. Os trabalhos deverão ser entregues já 
revisados. 
Os nomes dos autores deverão vir completos, sendo 
o último sobrenome de cada um deles, em caixa alta 
e negrito. O nome do aluno de PÓS deverá vir em 
primeiro lugar, seguido do nome dos colaboradores e 
do nome do orientador. EX. SOUZA, Alda Lúcia 


