
EDITAL DE CHAMADA PARA ARTIGOS DO 

A  Comissão  Organizadora  do  I  SEMINÁRIO  DE  QUESTÃO  URBANA,

RURAL,  SOCIOAMBIENTAL  E  SERVIÇO  SOCIAL  DA  UFF  RIO  DAS

OSTRAS a ser realizado na Universidade Federal Fluminense Polo Rio das Ostras nos

dias 17 e 18 de outubro de 2016, estará recebendo artigos para apresentação e posterior

publicação nos anais relativos ao evento, em formato digital e/ou físico. A submissão

obedecerá às seguintes regras:

1. Os  trabalhos  serão  recebidos  até  o  dia  09/10/2016,  exclusivamente  pelo  e-mail

seminariopuro.urb.rur.amb@gmail.com em  uma  versão,  em  arquivo  PDF,  com

identificação  do(s)  autor(es)  com  remissão  em  nota  de  rodapé  para  qualificação

científica onde deverá constar a identificação do autor com sua vinculação institucional

e email do(s) autor(es).

2. Abaixo do título deverá constar o GT que o(s) autor(es) pretendem participar. A lista

dos GTs está no item nº 17 do presente edital.

3. Poderão apresentar trabalhos alunos, professores e técnicos da UFF Rio das Ostras e

de outras universidades. Os trabalhos podem ter no máximo 02 (dois) autores, sendo

permitida a apresentação por apenas um deles.

4. Os  textos  a  serem  encaminhados  devem  ser  originais,  inéditos  e  devem  ser

apresentados no idioma português.

5. O conteúdo dos artigos é de inteira responsabilidade de seus autores.

6. A submissão implicará em cessão em favor do Grupo de Estudos sobre o Espaço

Urbano,  Rural  e  Socioambiental,  não  havendo,  portanto,  qualquer  remuneração  aos

autores.

7. Antes  de enviar  seu artigo revise-o com atenção,  pois  o mesmo será usado para

análise e publicações nos anais do evento, além da elaboração de certificado e carta de

aceite.
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8. Após a submissão do artigo não será admitida a substituição, correção ou alteração do

conteúdo ou qualquer outra informação do artigo encaminhado.

9. A avaliação será feita pela comissão organizadora e enviará a carta de aceite para o

email do(s) autor(es).

10. O  trabalho  deverá  obedecer  às  regras  da  ABNT  e  atender  às  seguintes

especificações:

a) conter resumo em língua portuguesa de até 100 palavras;

b) conter no mínimo 03 (três) palavras-chave na língua portuguesa;

c) conter introdução, desenvolvimento, conclusão e referências;

d) possuir entre 5 e 12 laudas, em folha A4, posição vertical; fonte Times New Roman;
corpo  12;  alinhamento  justificado;  sem  separação  de  sílabas;  entrelinhas  com
espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; margens: superior e esquerda: 3 cm, inferior e
direita: 2 cm;

e) títulos e subtítulos alinhados à esquerda e em negrito.

f) as citações no texto devem ser transcritas entre aspas, no caso de citação direta, de até
três  linhas  incorporadas  ao  parágrafo.  No caso  de citação  direta,  com mais  de  três
linhas, deve ser destacada do corpo do texto com recuo de 4 cm da margem esquerda,
com fonte tamanho 10 e sem aspas;

g) o sistema de chamada das referências das citações diretas ou/e indiretas pode ser
autor-data ou número, sendo as notas de rodapé somente explicativas;

h) deverá contar o número de páginas no artigo;

i) as referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto, organizadas
em  ordem  alfabética,  obedecendo  às  normas  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas (ABNT);

11. A lista  de  artigos  aprovados será  divulgada  até  o  dia  14/10/2016  na página  do

facebook do I Seminário de Questão Urbana, Rural, Socioambiental e Serviço Social da

UFF Rio das Ostras (URL: http://goo.gl/i6XJXm)

12. Não será concedido prazo para recurso acerca da decisão final da banca avaliadora.

13. Cada artigo será apresentado em até 10 minutos. Poderá haver debate na sequência

das apresentações, ao final de blocos ou término de todas as apresentações.



14. A ordem de apresentação dos artigos será definida a critério dos coordenadores dos

Grupos de Trabalho.

15. Serão disponibilizados data show para apresentação dos artigos.

16. Qualquer dúvida sobre a presente chamada deverá ser encaminhada para o e-mail

seminariopuro.urb.rur.amb@gmail.com

17. Os Grupos de Trabalho (GT) serão dos seguintes temas: 

 Movimentos de resistência rural, urbano e o direito à cidade; (Felipe Brito e 
Wanderson Mello) 

 Serviço Social e questão habitacional; (Natália Coelho e Márcia do Roccio)

 As favelas e sua dinâmica popular; (Bruno Teixeira e Felipe Brito)

 Serviço Social, questão socioambiental e os novos movimentos sociais; (Suenya 
Santos e Vânia Noeli)

 Comunidades tradicionais e sua resistência cultural. (Edson Teixeira e João 
Claudino)

18. A programação do evento será disponibilizada na página do facebook . (URL: 

http://goo.gl/i6XJXm)

Rio das Ostras, RJ, 01 de setembro de 2016.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO:

Grupo de Estudos sobre Espaço Urbano, Rural e Socioambiental da UFF Rio das Ostras
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