XII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA - SINAGEO
24 de maio a 30 de maio de 2018 – Crato/CE

1ª CIRCULAR
O Grupo de Estudos em Geomorfologia e Pedologia (GeoPed), o Departamento de
Geociências(DEGEO) da Universidade Regional do Cariri (URCA) e o Geopark Araripe têm o
prazer de convidá-lo para participar do XII Simpósio Nacional de Geomorfologia – SINAGEO, a
ser realizado na cidade do Crato, Estado do Ceará, no período de 27 a 30 de maio de 2018, com
trabalhos de campo pré-evento de 24 a 26 de maio de 2018.
O evento pretende reunir pesquisadores, docentes e discentes, que buscam compreender os relevos
e seus processos, tanto sob o ponto de vista teórico como aplicado, possibilitando discussões e
intercâmbios de conhecimento, a fim de fomentar e divulgar pesquisas sobre a dinâmica entre os
elementos morfológicos do relevo terrestre e suas relações com os agentes sociais que o ocupam e
o reorganizam.
Tema do Evento - “PAISAGEM E GEODIVERSIDADE: A VALORIZAÇÃO DO
PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO BRASILEIRO”
A região Nordeste do Brasil se notabiliza por uma imensa diversidade de feições geomorfológicas,
modeladas em litologias das mais diversas idades e origens, sob parâmetros climáticos e
paleoclimáticos, influenciados por processos socioambientais e socioespaciais históricos e atuais,
relevos com proporções, altimetrias e contextos naturais diferentes, os quais, somados, originaram
paisagens complexas, ricas, singulares; dentre elas, está a região do Cariri cearense.
O Cariri, dotado de paisagens que se notabilizam por sua beleza cênica, por morfologias carregadas
por uma complexidade de inter-relações entre os elementos físicos e destes com os elementos
culturais, econômicos, sociais, urbanos e rurais; de diferentes escalas, do regional ao local,
originadas e reformuladas por uma sucessão temporal de processos e condições, relacionadas com
importantes capítulos na história natural do planeta; recobertas por uma biodiversidade rica, que dá
cores e singularidades; paisagens dinâmicas, paisagens que trazem identificação ao povo do Cariri,
enchendo o peito de seus habitantes de um forte sentimento de pertencimento, cuja histórica
relação permeia de lendas e mitos a geomorfologia do Cariri.
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Um verdadeiro patrimônio geomorfológico que tem na geodiversidade um campo fundamental de
valorização e conservação, ou melhor, de geoconservação; notadamente através de práticas
sustentáveis, como o geoturismo e a geoeducação. A geodiversidade é um ramo dentro das
geociências que tem ganhado cada vez mais espaço entre pesquisadores e entusiastas, e contribuído
para o conhecimento e para a divulgação do conhecimento produzido, trazendo identificação e
fomentando a proximidade da Academia com públicos de todas as idades, com as mais diversas
formações e interesses.
O Cariri cearense apresenta toda essa riqueza e outras mais, e tem no projeto GeoPark Araripe a
sua irrefutável vocação para tratar a valorização do patrimônio geomorfológico de forma relevante;
colocando-se como palco de discussão dessa temática a ser considerada de forma associada com o
clássico alicerce conceitual da Paisagem e sobre o contemporâneo e inspirador conceito da
Geodiversidade; tudo isso, associado e sensível às dinâmicas sociais, econômicas e culturais, um
percurso de aplicabilidade inerente à ciência geomorfológica.
Assim, o XII SINAGEO pretende estimular debates sobre toda uma variada gama de aspectos da
ciência geomorfológica, distribuídos nos 10 eixos temáticos, abaixo explicitados.
Eixos Temáticos
1-

Geomorfologia Estrutural, Neotectônica e Carste

2-

Geomorfologia Costeira

3-

Geomorfologia de Ambientes Semiáridos

4-

Ensino de Geomorfologia e formação do Geomorfólogo

5-

Geodiversidade e Patrimônio Geomorfológico

6-

Dinâmicas de Vertentes e Interações Pedogeomorfológicas

7-

Geomorfologia do Quaternário e Geocronologia

8-

Geomorfologia de Sistemas Fluviais e Lacustre

9-

Geotecnologias, Modelagem e Mapeamento Geomorfológico

10-

Geomorfologia e Planejamento Ambiental
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LOCAL DO EVENTO
Centro de Convenções do Cariri – Crato/CE

COMISSÃO ORGANIZADORA NACIONAL
Diretoria e Conselheiros da UGB

COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL
Coordenação Geral
Simone Cardoso Ribeiro (URCA)
Juliana Maria Oliveira Silva (URCA)
Coordenação / Geopark Araripe
Marcelo Martins de Moura Fé (URCA/Geopark Araripe)

Coordenação Técnico-Científica
Simone Cardoso Ribeiro (URCA)
Juliana Maria Oliveira Silva (URCA)
Mônica Virna de Aguiar Pinheiro (URCA)
André Augusto Salgado (UFMG)
Andrea Almeida Cavalcante (UECE)
Andrea Bezerra Crispim (UECE)
Daniel Lira (UFS/Itabaiana)
Danielle Gomes da Silva (UFPE)
Ednice Oliveira Fontes Baitz (UESC)
Emanuel Lindemberg Silva Albuquerque (UFPI)
Fabrízio de Luiz Rosito Listo (UFPE)
Flavia Jorge de Lima (UFAL/Campus Srtão)
Laura Delgado Mendes (UFRRJ)
Leonardo Jose Cordeiro Santos (UFPR)
Lidriana de Souza Pinheiro (Labomar/UFC)
Marcelo Martins de Moura Fé (URCA/Geopark Araripe)
Mônica dos Santos Marçal (UFRJ)
Rafael Albuquerque Xavier (UEPB)
Raimundo Lenilde de Araújo (UFPI)
Raul Reis Amorim (UNICAMP)
Tesouraria
Marcelo Martins de Moura Fé (URCA/Geopark Araripe)
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Comunicação
Geopark Araripe
Mayra Alves Pinheiro (URCA)
Sinara Gomes de Sousa (UFPE)
Secretaria
Juliana Maria Oliveira Silva (URCA)
Simone Cardoso Ribeiro (URCA)
Logística
Maria Daniely Freire Guerra (URCA)
Mônica Virna de Aguiar Pinheiro (URCA)
Marcelo Martins de Moura Fé (URCA)
Rafael Celestino Soares (URCA)
Eventos Socioculturais
Flaviana Jorge de Lima (URCA)
Maria Daniely Freire Guerra (URCA)
Maria Rayssa Antunes (URCA)
Excursões Pré-Simpósio
Rafael Celestino Soares (URCA)
Francisco Idalecio (Geopark Araripe/URCA)
Flaviana Jorge de Lima (URCA)
Marcelo Martins de Moura Fé (URCA/Geopark Araripe)
Apresentação Trabalhos (Painéis e Apresentação Oral)
Maria de Lourdes Carvalho Neta (URCA)
Flavia Jorge de Lima (UFAL/Campus Sertão)
Rafael Albuquerque Xavier (UEPB)
Comissão de Credenciamento e Certificados
Mônica Virna de Aguiar Pinheiro (URCA)
Patrícia Dornellas Xavier (UEPB)
Cícera Angélica de Castro dos Santos (Sec.Mun.Educ. – Fortaleza)
Julianne Alves Cavalcanti de Lima (URCA)
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DATAS IMPORTANTES
Data para Inscrições: 17/07/2017 a 13/04/2018
Período para submissão de trabalhos: 17/07/2017 a 20/10/2017
Limite para inscrição com desconto: 20/10/2017
Resultado parcial de aceite dos trabalhos: 19/01/2018
Prazo final para reenvio de trabalhos corrigidos: 16/02/2018
Resultado final dos trabalhos aceitos: 09/03/2018
Indicação da modalidade de apresentação (oral ou pôster): 06/04/2018

TAXA E INSCRIÇÕES
Categoria

ATÉ
20/10/2017

ATÉ
16/01/2018

ATÉ
13/04/2018

Estudante de Graduação (Sócio)

R$ 150,00

R$ 175,00

R$ 200,00

Estudante de Graduação

R$ 300,00

R$ 350,00

R$ 400,00

Estudante de Pós-Graduação (Sócio)

R$ 200,00

R$ 225,00

R$ 250,00

Estudante de Pós-Graduação

R$ 400,00

R$ 450,00

R$ 500,00

Docente de nível médio e fundamental (sócio)

R$ 200,00

R$225,00

R$250,00

Docente de nível médio e fundamental

R$ 400,00

R$ 450,00

R$ 500,00

Profissional/Técnico/Pesquisador Docente de nível
superior (Sócio)

R$ 350,00

R$ 400,00

R$ 450,00

Profissional/Técnico/Pesquisador Docente de nível
superior

R$ 550,00

R$ 600,00

R$ 650,00
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
As publicações serão no formato de trabalhos completos, de 8 a 12 páginas,respeitando o número
de caracteres de cada seção (contando também com os espaços em branco). Para envio de trabalhos
é necessário que o autor esteja inscrito no SINAGEO.
O trabalho inscrito somente será encaminhado para avaliação, após confirmação de pagamento da
inscrição.
O trabalho a ser submetido deverá seguir as normas de submissão contidas no sistema.
No painel do autor do sistema de submissão é possível ter acesso ao formulário de submissão e
acompanhar o andamento da avaliação.
Será possível enviar no máximo 3 trabalhos por primeiro autor.
Condição para que os trabalhos sejam avaliados pelos pareceristas:
Para que o trabalho seja avaliado pelos pareceristas é necessário que o pagamento da inscrição
esteja efetivado no sistema.
Condição para que os trabalhos sejam publicados nos Anais:
Cada inscrição efetuada e devidamente paga até a data estipulada para publicação nos Anais dará
direito à publicação de até 3 trabalhos.

O trabalho constará de:
•

Título (número de caracteres livres)

•

Resumo (até 1000 caracteres)

•

Palavras-chave (três palavras-chave)

•

Abstract (até 1000 caracteres)

•

Keywords (três keywords)

•

Introdução (até 4000 caracteres)

•

Material e Métodos (até 4000 caracteres)

•

Resultados e Discussões (até 8000 caracteres) (*)

•

Considerações Finais (até 1500 caracteres)

•

Agradecimentos (até 500 caracteres - campo de preenchimento não obrigatório)

•

Referências (número de caracteres livres)
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(*) No tópico "Resultados e Discussões" é possível inserir quatro imagens (figura ou tabela). A
resolução das imagens deve ser de no máximo 1200x1200 pixels em arquivos no formato (.jpg ou
.gif) e o tamanho máximo é de 2Mb para cada imagem.
O texto pode ser copiado (CTRL C - Ctrl V) diretamente do trabalho ou digitado na caixa,
obedecendo ao tamanho estabelecido no sistema. Se necessário, utilize os caracteres especiais
disponibilizados no formulário.
O título dos tópicos: (RESUMO, INTRODUÇÃO, ETC.) não precisam ser escritos pois já estão
contemplados no sistema de submissão.
Autores: para a inclusão dos autores do trabalho, tenha em mãos os e-mails, nomes completos (sem
abreviação), instituições de todos.
Ao final de cada submissão de trabalho, um e-mail será enviado ao autor informando-lhe que a
submissão foi completada com sucesso. O trabalho passará então para a listagem de submissões
completas.
O autor receberá e-mail da aceitação de seu trabalho. Poderá, também, acompanhar pelo site do
SINAGEO se o trabalho foi aceito.

CONTATOS
www.sinageo.org.br
sinageo2018@sinageo.org.br
sinageo2018cariri@gmail.com

