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Fermoza Geo Revista: Pesquisas e Ensaios Geográficos (ISSN 1668-9208), em 

versão digital (ISSN 1668-9070) na versão impressa.  

A revista de Geografia "Fermoza" é uma publicação anual do departamento de 

Geografia da Universidade Nacional de Formosa - UNAF - (Argentina), que 

publica contribuições originais em idioma espanhol e português de alta qualidade 

técnica e científica, sobre temas diversos relacionados à ciência geográfica. 

Nesta ocasião a revista de Geografia Fermoza convoca autores argentinos e 

estrangeiros a submeter seu trabalho para sua edição de agosto de 2018. 

O PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES é 31 de maio de 

2018. 

Os trabalhos propostos devem se inserir num dos seguintes campos da disciplina 

geográfica: 

• Teoria, história e metodologia da geografia. 

• Educação Geográfica. 

• Globalização, integração e dinâmicas territoriais. 

• Planejamento e uso da terra, políticas públicas e desenvolvimento sustentável. 

• Desenvolvimento local, território e atores locais. 

• Geografia Física, recursos naturais, gestão de bacias hidrográficas, zonas 

costeiras e áreas protegidas. 

• Áreas rurais, agricultura e segurança alimentar. 

• Estrutura e dinâmica dos sistemas urbanos. 

• População, gênero e identidade. 

• Turismo e patrimônio. 

• Problemas ambientais, mudanças climáticas e gestão de riscos. 

• Cartografia e tecnologias de informação geográfica. 
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Os trabalhos, dúvidas e toda a correspondência ligada a aspectos acadêmicos 

ou formais devem ser encaminhadas ao e-mail da equipe editorial: 

fermozageorevista@gmail.com. A revista se reserva o direito de editar o material 

que publica. Os autores devem considerar e cumprir os seguintes requerimentos: 

• O artigo deve ser original e que não tenha sido publicado em qualquer mídia 

(impressa ou eletrônica). Também não deve estar sendo apresentado para 

publicação simultânea em outros periódicos. 

• Os trabalhos poderão ser apresentados em espanhol ou português.  

• A contribuição deve ser feita de acordo com as seguintes características: (a) 

título em letras maiúsculas centralizado, em fonte Arial tamanho 12 e em negrito; 

e subtítulos em minúscula em negrito, alinhado à esquerda com fonte Arial 12, 

(b) resumo (entre 200 e 300 palavras) e palavras chaves (máximo de cinco) com 

fonte Arial 12 e espaçamento 1 (c) corpo do texto com espaçamento entrelinhas: 

1,5; fonte Arial 12; (d) notas de rodapé: Arial, tamanho 10; (e) páginas 

numeradas no final da página (número sem formatação 3); (f) parágrafos 

justificados; (g) margem esquerda, direita, inferior e superior de 2,5 cm. 

Embaixo do título deve se indicar: (a) nome do autor/es (máximo dois); filiação 

institucional, e-mail para contato, resumo curricular (tudo em letra Arial tamanho 

10 espaçamento 1); (b) título, resumo e palavras chave em idioma estrangeiro 

(inglês ou espanhol) com as mesmas fontes sinaladas no parágrafo anterior.  

Escrita: A escrita deve seguir o estilo acadêmico. Ou seja, evitar expressões 

coloquiais e marcas de oralidade. 

Citas: As referências de citações no texto serão no sistema anglo-saxão: 

sobrenome/s, ano: página. Exemplo: (Comadira, 2006: 23). 

As contribuições para a publicação na revista devem estar ligadas às seguintes 

categorias: 

Trabalhos de pesquisa: 

• A estrutura do trabalho de pesquisa deverá ter as seguintes seções e nesta 

ordem: título, dados dos autor/es, resumo, palavras-chave, título, resumo e 

palavras chaves em idioma inglês ou espanhol, introdução e metodologia, corpo 

do trabalho, conclusões e bibliografia. 

• O corpo do texto terá um mínimo de 3.000 palavras e um máximo de 5.000. 

Apresentação de entrevista: 

• A extensão da entrevista deve ter cinco páginas como mínimo e 10 como 

máximo. 
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• Deve ser acompanhada de um resumo (de 200 a 300 palavras), com as 

respectivas palavras-chave. Este resumo deve apresentar a temática da 

entrevista e a importância do entrevistado, a finalidade e as contribuições da 

conversa. 

• A entrevista deve ser acompanhada de imagens (JPG de boa resolução) que 

ilustrem o tema da entrevista e/ou o personagem entrevistado. A inclusão das 

imagens nesta seção será decidida pelo conselho editorial. 

Apresentação de resenhas de livros: 

• A extensão da resenha deve ser de quatro páginas como mínimo e máximo de 

sete. Incluir os dados completos da fonte resenhada (autor, título, local de 

publicação, editora e número de páginas). 

• Deve-se enviar a imagem da capa do livro resenhado em arquivo JPG, 

separado da resenha. 

• Incluir de três a cinco palavras-chave. 

Contribuições de propostas pedagógicas de conteúdo geográfico 

preferentemente local e/ou regional: 

Este ponto está relacionado à apresentação de seqüências de ensino, do 

conjunto de estratégias pedagógicas utilizadas na sala de aula para a 

subjetivação por parte do aluno de um conhecimento científico objetivo. Esta 

seção está destinada a reforçar as competências profissionais de ensino, no 

contexto de pesquisa e experiências geográficas em sala de aula. Fornecemos 

as seguintes considerações para a apresentação das seqüências pedagógicas: 

• Indicar claramente o eixo temático, o curso para quem foi dirigido e suas 

particularidades, as atividades realizadas, os materiais utilizados, o tempo 

necessário para o desenvolvimento das atividades, as competências a 

desenvolver no aluno e as formas de avaliação das capacidades adquiridas. No 

final, incluir uma apreciação pessoal da experiência de não mais de uma página 

de extensão. 

• Esta contribuição deve ter um mínimo de três páginas e um máximo de dez, 

incluindo imagens, mapas, gráficos, etc. 

NORMAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

Os trabalhos serão recepcionados pela comissão e submetidos a avaliação 

externa por membros do Comitê Consultivo, segundo as especialidades 

geográficas de cada trabalho, sendo emitido um parecer por escrito. O parecer 

do Comitê Consultivo é INAPELÁVEL. Uma cópia do parecer será encaminhado 

pela Comissão Editorial para o autor via e-mail. A avaliação externa será 

realizada em DUPLA OCULTAÇÃO. 
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