UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACE M A
NÚCLEO DE ESTUDOS URBANOS REGIONAIS E AGRÁRIOS
CAMPUS UNIVERSITARIO DE PORTO NACIONAL
II SIMPÓSIO DO NURBA
EDITAL Nº 002/2009
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO II SIMPÓSIO DO NURBA-NÚCLEO
DE ESTUDOS URBANOS REGIONAIS E AGRÁRIOS do Campus Universitário de
Porto Nacional-UFT, no uso de suas atribuições, torna público o Edital de Chamada
para Inscrições de Trabalhos científico-acadêmicos, a serem apresentados durante o
referido evento que se realizará nos dias 28 a 31 de outubro de 2009.
1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS:
1.1 O II Simpósio Núcleo de Estudos Urbanos Regionais e Agrários-NURBA é um
evento de natureza acadêmico-científico-cultural, voltado para profissionais e
pesquisadores da área da Geografia e ciências afins, com a finalidade de promover
estudos, reflexões e debates sobre temas de relevância espaço-territoriais e de socializar
trabalhos de pesquisa acadêmica realizados dentro dos eixos temáticos Urbano,
Regional e Agrário.
1.2 O II Simpósio tem como tema central “A Questão Agrária e os Conflitos SócioTerritoriais no Estado do Tocantins” e constituir-se-á de mesas-redonda, palestras e
apresentação de trabalhos e atividades artístico-culturais e lançamento da 4ª edição da
Revista do NURBA, “Produção Acadêmica”.
2 DA INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

2.1 As inscrições para apresentação de trabalhos deverão ser feitas exclusivamente por
via eletrônica (e-mail: simposionurba@gmail.com.br), do dia 15 de setembro ao dia 20
de outubro de 2009.
2.2 O resumo do trabalho deverá conter entre 200 a 300 palavras, contendo objetivos,
metodologia e possíveis resultados. Em formato Times New Roman, fonte 12, seguido
de até 5 (cinco) palavras-chave e espaçamento um e meio (1,5) no formato Word.
Deverá conter, ainda, um cabeçalho com título do trabalho, em caixa alta, em negrito e
centralizado com nome do(s) autor(es) e a qualificação do pesquisador (formação,
relação e origem institucional, e-mail para contato em notas de rodapé. Os artigos e
resumos inscritos em co-autoria se aceitos, poderão ser publicados ilimitadamente no
CD-ROM do evento. Os artigos e resumos individuais se aceitos, só poderão ser
publicados no CD-ROM do evento de forma individual.
2.3 Os resumos dos trabalhos apresentados serão publicados em anais formato digital
ficando sob a responsabilidade dos candidatos a antecipação da revisão ortográfica e
gramatical.
2.4 A Comissão organizadora dará retorno aos candidatos do aceite ou não de sua
inscrição até o dia 25 de outubro de 2009, por via eletrônica.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
3.1 Os requerentes terão a garantia de sigilo das informações fornecidas.
3.2 Não caberá qualquer recurso administrativo contra resultados relacionados à análise
de trabalhos para o evento.
3.3 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão decididos pela
Comissão Organizadora.
Comissão Organizadora do I Simpósio do Núcleo de Estudo Urbanos, Regionais e
Agrários - NURBA.

