
Orientações gerais para a elaboração e apresentação de trabalhos 

A Comissão Organizadora convida a comunidade acadêmica Ibero-Americana a participar 

ativamente do XVI Seminário Internacional da RII, a realizar-se por meio da modalidade 

virtual, entre 25 e 27 de novembro de 2020. 

Além das três conferências e das quatro mesas redondas reunindo especialistas 

internacionalmente reconhecidos sobre “globalização e território”, também estão previstas 

salas virtuais, nos quais podem ser apresentados trabalhos originais, submetidos em formato 

de resumos expandidos. 

Quanto aos resumos expandidos (há uma nova data-limite para a submissão), segue-se a 

estrutura adotada na edição de Santiago/2018, contendo: indicação do grupo temático e do 

subgrupo (ver convocatória), título (em maiúsculas e negrito), objetivos (até 1000 caracteres), 

metodologia e análise de dados (até 2000 caracteres), problema abordado, hipóteses e 

resultados (até 3000 mil caracteres), descrição da novidade e relevância do trabalho (até 1000 

caracteres) e de três a cinco palavras-chave, podendo ser escritos em português ou espanhol. 

Os subtítulos deverão ser em minúsculas e negrito. Pede-se que sejam utilizados: páginas em 

tamanho A4; margens a 2,54; fonte Times New Roman 12; espaçamento entre linhas a 1,5 (ver 

template). 

Se bem se recomende a presença de um autor em um número limitado de trabalhos submetidos, 

nada impede que um mesmo autor apareça em, digamos, três, quatro ou mesmo cinco trabalhos 

diferentes. No entanto, pede-se que se atente para o seguinte: um autor pode ser autor principal 

em apenas um trabalho, devendo aparecer nos demais (se for o caso) como coautor (autor 

secundário). Todo trabalho que vier a ser apresentado deverá ter o seu autor principal 

devidamente inscrito no evento. Contudo, nada impede que, caso esteja ausente na 

apresentação, o autor principal de um trabalho devidamente inscrito seja substituído por um 

coautor. 

Os trabalhos aprovados têm assegurada: a) a apresentação nas salas virtuais, programadas para 

os dias entre 25 e 27 de novembro; e b) sua presença nos anais eletrônicos como “resumos 

expandidos”. 

Como um dos resultados do XVI Seminário Internacional da RII, pretende-se publicar, ao 

longo de 2021, uma coletânea com os melhores trabalhos inscritos e apresentados. Os autores 

que tiverem seus trabalhos selecionados serão, oportunamente, convidados a converter seus 

respectivos “resumos expandidos” em artigos completos e informados das datas de envio para 

os organizadores da coletânea. Cabe advertir, porém, que a concretização deste intento 

dependerá da disponibilidade de recursos. 

 

Datas importantes 

Submissão de resumos expandidos Até 08 de junho de 2020 

Avaliação dos resumos submetidos Entre 09/06/2020 e 20/07/2020 

Divulgação dos resumos aceitos 21 de julho de 2020 

Pagamento das inscrições com desconto Até 20 de outubro de 2020 

Divulgação da programação final 04 de novembro de 2020 

Realização do XVI Seminário da RII 25 a 27 de novembro de 2020 

 


