
                                                        

                                                                                                               

TÍTULO DO ARTIGO: subtítulo se houver (caixa alta e negrito, 

centralizado, tamanho 14) 

 

TÍTULO DO ARTIGO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: subtítulo se 

houver (inglês, francês ou espanhol) 

 

Primeiro Autor 
Ex.: Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Porto Velho, Brasil 

endereço_de@e-mail.com 

 

Segundo Autor 
Ex.: Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Porto Velho, Brasil 

 endereço_de@e-mail.com 

O Artigo terá 10 páginas no total. 

 
Resumo (negrito, tamanho 10) 

 

Resumo em português e resumo correspondente em língua estrangeira: inglês, francês 

ou espanhol com um máximo de 15 linhas (250 palavras) em espaço simples e uma 

relação de cinco palavras-chave descritoras do conteúdo do trabalho apresentadas em 

português e em língua estrangeira: inglês, francês ou espanhol. Não usar tradutor 

automático. Recomenda-se passar por revisão de profissional especializado.  

 

Palavras-chave: Lista-se de três a cinco palavras-chave, separadas entre si por ponto e 

finalizadas também por ponto. 

 

Abstract (negrito, tamanho 10) 

 

Resumo em língua estrangeira. Deverá traduzir fielmente o resumo. Não usar tradutor 

automático. Recomenda-se passar por revisão de profissional especializado. 

 

Keywords: Tradução das palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas 

também por ponto. 

 

Introdução (negrito, tamanho 12) 

 

O artigo deve conter a seguinte estrutura: 

• Texto iniciado por Introdução; 

• Considerações finais; 

• Agradecimentos (quando necessário); 

• Referências. 

 

TEXTO (Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5) 

 



 
 

 

 

A estrutura do texto deve ser dividida em partes e com subtítulos (fonte tamanho 12, 

negrito e sem tabulação). É necessário conter Introdução e Conclusão ou Considerações 

Finais ou ainda outra forma de síntese final. 

  

Para citações diretas longas, utilize a seguinte formatação: recuo de 4cm, 

espaçamento simples, Times New Roman 10 ou 11, espaçamento 

simples. (Autor, ano, página). 

 

Regras de citação: 

Para citações ao longo do texto, utilize as seguintes formatações: 

Um autor: Ab'Saber (1990) ou (Ab'Saber, 1990, p. 10). 

Dois autores: Silva e Ramirez (1992) ou (Silva; Ramirez, 1992, p. 10). 

Três autores: Lima; Mendes; Santos (2017) ou (Lima; Mendes; Santos, 2017, p. 10). 

Quatro ou mais autores: Silva et al. (1992) ou (Silva et al., 1992, p. 10). 

 

 

ILUSTRAÇÕES e TABELAS: devem ser referidas no texto e numeradas de acordo 

com a sequência. 

 

Ilustrações (os elementos no interior das figuras devem ser todos legíveis) 

 

Fotografias, desenhos, gráficos, imagens, mapas, etc. serão todos denominados pelos 

respectivos nomes.  

Ex.: 

Figura ou Mapa 1 - Principais rodovias no Amazônia Legal (2019) 

 
Fonte: Costa Silva et al., 2021.  

 



 
 

 

 

• Tabelas (não devem ser salvas como imagens) 

 

As tabelas devem ter título/legenda na parte superior (fonte tamanho 10 e espaçamento 

simples) e as ilustrações também devem ter título/legenda ((fonte tamanho 10) na parte 

superior e espaçamento simples. As ilustrações (gráficos, mapas, fotografias, desenhos, 

esquemas, fluxogramas, organogramas, plantas, quadros, figuras e outros) deverão ser 

inseridas no corpo do texto em formato GIF ou JPG. 

 

Ex.: 
Tabela 1 – Uberlândia (MG): Áreas de ocupação no serviço público municipal, 2015 

ÁREAS 2011  2012 2013 TOTAL 

Humana 5  12 9 26 

Física 10  8 3 21 

Médica 3  1 6 10 

TOTAL 18  21 13 57 

Fonte: 

 
 

Quadro 1 – Solicitações de exploração mineral no Mosaico do Apuí (2019) 

Fases do Processo  

Minério 

  

Requerimento 

de Pesquisa 

Autorização 

de Pesquisa 

Requerimento 

de Lavra 

 Garimpeira  

Uso 

  

Cassiterita     4 Industrial 

Diamante 3   3 Gema/Industrial 

Minério de Cobre  13     Industrial 

Minério de 

Estanho 1     Industrial 

Minério de Ouro   5 21 Industrial 

Minério de 

Tântalo 3     Metalúrgica/Industrial 

Terras Raras   2   Industrial 

Wolframita     1 Industrial 

Fonte: adaptado do DNPM (2019). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o texto do artigo, os autores deverão elaborar suas considerações finais. Elas devem 

ser breves e responder às questões da pesquisa levantadas na introdução, correspondentes 

aos objetivos e hipóteses, e apontar as principais contribuições da pesquisa, podendo 

apresentar recomendações para trabalhos futuros. 
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REFERÊNCIAS 

 

As referências deverão ser organizadas de acordo com a NBR-6023 da ABNT 

(reformuladas em novembro de 2018), alinhadas à margem esquerda, espaçamento 

simples, separadas entre si por um espaço simples, seguindo os modelos e exemplos a 

seguir: 

 

A. REFERÊNCIAS EM MATERIAL IMPRESSO 

 

- LIVRO   

AUTOR(ES). Título: subtítulo (se houver). Edição (se houver). Local: editora, data de 

publicação.  

KAUSTKY, Karl. A questão agrária. 3.ed. São Paulo: Proposta Editorial, 1980. 

 

- LIVROS COM 4 OU MAIS AUTORES: indicar todos os autores ou usar a 

expressão et al. E também com responsabilidade pelo conjunto da obra, em 

coletâneas de vários autores (organizador, compilador, editor, coordenador, entre 

outros): entrada deve ser feita pelo nome do responsável seguido da abreviação em 

letras minúsculas e no singular (entre parênteses). 

 

WELCH, Clifford A.; MALAGODI, Edgard; CAVALACANTI, Josefa S. B.; 

WANDERLEY, Maria Nazareth B. (org.). Camponeses brasileiros: leituras e 

interpretações clássicas. São Paulo: Editora da UNESP; Brasília: Núcleo de Estudos 

Agrários e Desenvolvimento Rural, 2009. v.1 

 

- CAPÍTULO DE LIVRO  

AUTOR (ES). Título da parte, seguido da expressão In: e da referência completa da 

obra. 

SAQUET, Marcos A. O território: diferentes interpretações na literatura italiana. In:  

RIBAS, Alexandre D.; SPOSITO, Eliseu S.; SAQUET, Marcos A. (org.). Território e 

desenvolvimento: diferentes abordagens. Francisco Beltrão: Unioeste, 2004.p.121-147.  

 

- TRABALHOS ACADÊMICOS  

AUTOR (ES). Título: subtítulo se houver). Ano de depósito. Tipo de trabalho (tese, 

dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros). Grau (especialização, mestrado, 

doutorado, entre outros) e curso entre parênteses. Vinculação acadêmica, local e data de 

apresentação ou defesa. 

 

CLEPS JUNIOR, João. Dinâmica e estratégias do setor agroindustrial no cerrado: o 

caso do Triângulo Mineiro. 1998.Tese (Doutorado em Organização do Espaço). 

Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP/Rio Claro, Rio Claro, 1998. 

 



 
 

 

 

 

-PUBLICAÇÃO PERIÓDICA (Coleção de publicação periódica ou Parte de 

coleção de publicação periódica) 

 

a) Coleção de publicação periódica  

 

TÍTULO: subtítulo (se houver). Local de publicação: editora, data(s) de início (e de 

encerramento da publicação (se houver)) e ISSN (se houver). 

 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939 – ISSN 0034-

723X. 

 

REVISTA BRASIEIRA DE GEOGRAFIA: Reflexões sobre a geografia. Rio de 

Janeiro: IBGE, não 50, n.especial, t.2, p.1-150, 1988. ISSN 0034-723X. 

 

b) Parte de coleção de publicação periódica  

 

TÍTULO: subtítulo (se houver). Local de publicação: editora, datas de início e de 

encerramento da publicação (se houver), período consultado e ISSN (se houver). 

 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- 1982-1991, 

ISSN 0034-723X. 

 

c) Artigo, seção e/ou matéria de publicação periódica: partes da publicação 

periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, recensão, reportagem, 

resenha e outros. 

  

a) Artigo  

 

AUTOR (ES). Título do artigo ou matéria: subtítulo (se houver). Título do periódico: 

subtítulo (se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou 

edição, tomo (se houver), páginas inicial e final e data ou período de publicação. 

 

LACOSTE, Yves. A pesquisa e o trabalho de campo: um problema político para os 

pesquisadores, estudantes e cidadãos. Boletim Paulista de Geografia. São Paulo, n.84, 

p.77-92, jul.2006. [número sobre trabalho de campo]. 

 

RELPH, Edward. As bases fenomenológicas da geografia. Geografia, Rio Claro, v.4, 

n.7, p.1- 25, abr.1976. 

 

b) Artigo e/ou matéria de jornal  

 



 
 

 

 

AUTOR (ES). Título: subtítulo (se houver). Título do jornal: subtítulo do jornal (se 

houver), Local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número (se houver), data 

de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. 

Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a 

data. 

 

OTTA, Lu Aiko. Parcela do tesouro nos empréstimos do BNDES cresce 566% em oito 

anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, ano 131, n.42656, 1 ago.2010. Economia & 

Negócios, p.B1. 

 

CRÉDITO à agropecuária será de R$ 156 bilhões até 2015. Jornal do Commercio, Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, ano 97, n,156, p.A3, 20 maio 2014. 

 

EVENTO 

 

a) Evento no todo  

 

NOME DO EVENTO, NUMERAÇÃO (se houver), ano, local (cidades de realização). 

Título do documento, seguidos dos dados de local, editora e data de publicação. 

O número de ocorrência deve ser em algarismo arábico, seguido de ponto. 

 

SIMPOSIO SOBRE O CERRADO, 8.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

TROPICAL SAVANAS, 1st. 1996, Planaltina/DF. Anais [...] Planaltina: 

EMBRAPA/CPAC, 1996, 508p. [Tema: Biodiversidade e produção sustentável de 

alimentos e fibras nos Cerrados]. 

 

b) Parte do evento: trabalhos publicados 

 

AUTOR (ES). Título: subtítulo do trabalho (se houver) seguidos da expressão In: 

NOME DO EVENTO, numeração do evento (se houver), ano e local (cidade) de 

realização, título do documento, local, editora, data da publicação e páginas inicial e 

final da parte referenciada. 

 

FRANÇA, Vera Lúcia A.  Cocoicultura e mudanças na ocupação do litoral sergipano. 

In: ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 9. 1988. Florianópolis. 

Anais [...] Florianópolis: UFSC, 1988, p.40-56. 

 

NOTA: para trabalhos somente apresentados, recomenda-se como ordem dos 

Elementos essenciais: 

AUTOR (ES). Título: subtítulo (se houver). Data da apresentação. 

 

B. REFERÊNCIAS EM MEIO ELETRÔNICO 



 
 

 

 

 

 - LIVRO   

AUTOR(ES). Título: subtítulo (se houver). Edição (se houver). Local: editora, data de 

publicação. Acrescentar a descrição física do suporte (CD-ROM, DVD, pen drive, e-

book, blu-ray disc e outros). 

MARAFON, Glaucio J.; CHELOTTI, Marcelo C.; PESSÔA, Vera Lúcia S. (org.). 

Temas em geografia rural. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2019.E-book. Disponível em: 

www.eduerj.com.  

 

- CAPÍTULO DE LIVRO  

AUTOR (ES). Título da parte, seguido da expressão In: e da referência completa da 

obra. Acrescentar a descrição física do suporte (CD-ROM, DVD, pen drive, e-book, 

blu-ray disc e outros). 

 

PESSÔA, Vera Lúcia S. Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa nas “trilhas” da 

investigação: apontamentos sobre experiências vividas em geografia rural. In: 

MARAFON, Gláucio J.; CHELOTTI, Marcelo C.; PESSÔA, Vera Lúcia S. (org.). 

Temas em geografia rural. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2019. p.225-253. E-book. 

Disponível em www.eduerj.com.  

 

-TRABALHOS ACADÊMICOS  

AUTOR (ES). Título: subtítulo se houver). Ano de depósito. Tipo de trabalho (tese, 

dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros). Grau (especialização, mestrado, 

doutorado, entre outros) e curso entre parênteses. Vinculação acadêmica, local e data de 

apresentação ou defesa. Acrescentar a descrição física do suporte (CD-ROM, DVD, pen 

drive, e-book, blu-ray disc e outros). 
 

MATOS, Patrícia Francisca de. As tramas do agronegócio nas “terras” do Sudeste 

Goiano.2011. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia, 2011. 1 CD-ROM. 

 

 

-PUBLICAÇÃO PERIÓDICA (Coleção de publicação periódica ou Parte de 

coleção de publicação periódica) 

 

a) Coleção de publicação periódica 

 

TÍTULO: subtítulo (se houver). Local de publicação: editora, data(s) de início (e de 

encerramento da publicação (se houver)) e ISSN (se houver). Acrescentar a descrição 

física do suporte (CD-ROM, DVD, pen drive, e-book, blu-ray disc e outros). 

 

 

http://www.eduerj.com/
http://www.eduerj.com/


 
 

 

 

COLETÂNEA DIGITAL DO BOLETIM CARIOCA DE GEOGRAFIA -1948-1987. 

São Paulo: AGB/CEDIPE-Geo, 2011. 1 DVD [Projeto Memória da Geografia 

Brasileira]. 

 

 

b) Parte de coleção de publicação periódica 

 

TÍTULO: subtítulo (se houver). Local de publicação: editora, datas de início e de 

encerramento da publicação (se houver), período consultado e ISSN (se houver). 

Acrescentar a descrição física do suporte (CD-ROM, DVD, pen drive, e-book, blu-ray 

disc e outros). 

 

RUELLAN, Annette. Geografia médica. Coletânea Digital do Boletim Carioca de 

Geografia-1948-1987- São Paulo: AGB/ CEDIPE-GEO, 2011. 1 DVD [In: Boletim 

Seção Regional Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ano II, n.4, p.1-8, out. dez. 1949]. 

 

-ARTIGO, SEÇÃO E/OU MATÉRIA DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA: partes da 

publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, recensão, 

reportagem, resenha e outros. 

  

a) Artigo  

 

AUTOR (ES). Título do artigo ou matéria: subtítulo (se houver). Título do periódico: 

subtítulo (se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou 

edição, tomo (se houver), páginas inicial e final e data ou período de publicação. 

Acrescentar DOI (se houver) e a descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, online e 

outros).  

Quando se tratar de artigos consultados online colocar Disponível em: e a data de 

acesso, precedida da expressão “Acesso em”: 

 

PESSÔA, Vera Lúcia S.; INOCÊNCIO, Maria Erlan. O PRODECER (re)visitado; as 

engrenagens da territorialização do capital no Cerrado. Campo-Território: Revista de 

Geografia Agrária, Uberlândia. Edição especial do 21 ENGA, 2012.p. 1-22; 2014. 

Disponível em: http:// www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio. Acesso em: 19 fev. 

2020. 

 

b) Artigo/ou matéria de jornal   

 

AUTOR (ES). Título: subtítulo (se houver). Título do jornal: subtítulo do jornal (se 

houver), Local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número (se houver), data 

de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. 

 

http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio


 
 

 

 

Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a 

data, acrescidas do DOI (se houver) e de informações relativas à descrição física do 

meio eletrônico (CD-ROM, online e outros). Quando se tratar de artigos consultados 

online colocar Disponível em: e a data de acesso, precedida da expressão “Acesso em”: 

 

VERÍSSIMO, Luis, F. Um gosto pela ironia. Zero Hora, Porto Alegre, ano 47, 

n.16.414, p.2, 12 ago.2010. Disponível em: 

http://www.clicrbs.combe/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&action=flip. Acesso em: 12 

ago.2010. 

 

EVENTO 

 

a) Evento no todo  

 

NOME DO EVENTO, NUMERAÇÃO (se houver), ano, local (cidades de realização). 

Título do documento, seguidos dos dados de local, editora e data de publicação. O 

número de ocorrência deve ser em algarismo arábico, seguido de ponto. 

Acrescentar o DOI (se houver) e as informações relativas á descrição física do meio 

eletrônico (disquetes, CD-ROM, online e outros).   

 

Quando se tratar de obras consultadas online colocar Disponível em: e data de acesso, 

precedida da expressão Acesso em: 

 

ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 18. 2006. Rio de Janeiro. 

Anais [...], Rio de Janeiro, RJ: UERJ, 2006. 1 CD-ROM. 

 

 

b) Parte do evento: trabalhos publicados 

 

AUTOR (ES). Título: subtítulo do trabalho (se houver) seguidos da expressão In: 

NOME DO EVENTO, numeração do evento (se houver), ano e local (cidade) de 

realização, título do documento, local, editora, data da publicação e páginas inicial e 

final da parte referenciada. 

 

Quando se tratar de obras consultadas online colocar Disponível em: e data de acesso, 

precedida da expressão Acesso em: 

 

MARIA, Luciene X. de; CLEPS JUNIOR, João. As novas definições do arrendamento e 

da parceria de terras no Triângulo Mineiro. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

GEOGRAFIA AGRÁRIA, 17, 2004. Gramado. Anais [...], Gramado: 

UFRGS/PPGG/Instituto de Geociências/Departamento de Geografia, 2004. 1 CD-ROM. 

 

http://www.clicrbs.combe/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&action=flip

