
 

14º Simpósio Nacional de Geomorfologia  

- SINAGEO 2023 - 

Corumbá, Pantanal - MS 

 

1ª Circular 

  

O 14º SINAGEO 

  De 24 a 30 de agosto de 2023, em Corumbá - Mato Grosso do Sul, será sediado o 

14º SINAGEO - Simpósio Nacional de Geomorfologia – Tema:  Geomorfologia de áreas 

úmidas no contexto das mudanças ambientais. O objetivo é promover o encontro e 

ampliar o conhecimento na área da Geomorfologia. Também possibilitará a divulgação de 

pesquisas científicas realizados na área geomorfológica no Brasil e no exterior.   

A programação do 14º SINAGEO contará com palestras de especialistas brasileiros 

e estrangeiros, além de cursos, workshops, sessões especiais, exposições de trabalhos 

orais e pôsteres. O simpósio é voltado especialmente à pesquisadores, professores, 

estudantes de graduação e de pós-graduação e demais interessados no tema. 

A cidade de Corumbá localiza-se às margens do rio Paraguai e faz fronteira com a 

Bolívia e o Paraguai. O município homônimo abrange 60% do Pantanal sul-mato-

grossense, 37% do Pantanal brasileiro, 30% do Pantanal sulamericano e aproximadamente 

10% do Chaco sulamericano. 

A realização do evento no coração do Pantanal possibilitará aos participantes o 

contato com paisagem singular que abriga a vastidão das planícies pantaneiras, uma das 

mais importantes áreas úmidas do planeta em contraste com as singulares morrarias da 

Serra do Urucum-Amolar, que abrigam as áreas mais elevadas do Mato Grosso do Sul (até 

971 m). Além dos aspectos geomorfológicos e geológicos, os participantes do simpósio 



terão a oportunidade de conhecerem a área de ocorrência do fóssil Corumbella, uma das 

mais antigas formas de vida multicelular conhecida pela humanidade (~550 milhões de 

anos). 

 

Datas importantes: 

- Período para submissão de trabalhos: 01/02/2023 a 01/04/2023. 

- Data limite para inscrição com desconto para participar das conferências: 1 de maio de 

2023. 

  

Submissão de trabalhos 

O 14º SINAGEO receberá trabalhos em duas modalidades: resumos e trabalhos 

completos. Serão aceitos resumos e trabalhos completos em português ou inglês.  

A submissão dos resumos e trabalhos completos ocorrerá por meio de 

preenchimento de formulário eletrônico no site do evento, no período de 01/02 a 01/04 de 

2023.  

Todos os trabalhos passarão por processo de avaliação e o retorno para os autores 

ocorrerá de acordo com o cronograma no site. Após receberem o retorno da Comissão 

Científica, os autores terão 15 dias para a realização de ajustes e envio da versão final.  

Cada inscrição dá direito à submissão de até 2 trabalhos como primeiro autor ou 

autor responsável pela apresentação. 

 

Formas de apresentação 

Os trabalhos poderão ser apresentados nos formatos oral ou pôster. Os autores 

deverão informar o formato de preferência para apresentação do trabalho no momento da 

submissão. No entanto, a decisão final quanto ao formato de apresentação será tomada 

pela Comissão Científica do 14º SINAGEO, que posteriormente comunicará todos autores.  

Destacamos que tanto resumos, quanto trabalhos completos podem pleitear a 

apresentação em ambos os formatos, não havendo um favorecimento preestabelecido pela 

comissão organizadora. 

 

Normas para formatação de resumos e trabalhos completos 

Resumo:  

Título (número de caracteres livre);  

Corpo do texto (até 2000 caracteres);  

Palavras-chave (até três). 

 



Trabalho completo:  

Título (número de caracteres livres);  

Resumo (até 1000 caracteres);  

Palavras-chave (até cinco);  

Abstract (até 1000 caracteres);  

Keywords (até cinco);  

Introdução (até 4000 caracteres);  

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 bibliográficas - formatadas no padrão da Revista Brasileira de Geomorfologia 

(número de caracteres livre) < https://rbgeomorfologia.org.br/rbg/about/submissions >;  

Inclusão de até 3 figuras (normas no site). 

 

Programação preliminar 

Dia / 
horário 

27/08 (dom.) 28/08 (seg.) 29/08 (ter.) 30/08 (qua.) 

8:00 - 
11:00 

Credenciamento Cursos e 
Workshops 

Cursos e  
Workshops 

Cursos e  
Workshops 

13:10 - 
14:45 

Credenciamento Sessões 
especiais  

Sessões 
especiais   

Sessões 
especiais  

15:00 -
17:30 

Credenciamento Apresentação 
oral 

Apresentação 
oral 

Apresentação 
oral 

17:30 - 
19:00 

Credenciamento 
 
Plenária UGB (17h) 

Coffee break + 
apresentação 
painel 

Coffee break + 
apresentação 
painel 

Coffee break + 
apresentação 
painel 

19:00 - 
20:30 

Credenciamento  
 
Cerimônia de 
abertura 
 
Apresentação UGB - 
premiação 
 
Palestra de abertura 

Apresentação 
UGB - 
premiação 
 
Palestra 

Apresentação 
UGB - 
premiação 
 
Palestra 

Cerimônia de 
encerramento 
 
Apresentação 
UGB - 
premiação 
 
Palestra de 
encerramento 

 

 

 

https://rbgeomorfologia.org.br/rbg/about/submissions


Inscrição 

Categoria Valores 
até dia 

01/05/2023 

Valores  
até dia 

01/06/2023 

Valores 
até dia 

28/08/2023 

 
Profissional 
 

 
R$ 450,00 

 
R$ 500,00 

 
R$ 550,00 

 
Profissional associado* 
 

 
R$ 350,00 

 
R$ 400,00 

 
R$ 450,00 

 
Aluno de pós-graduação 
 

 
R$ 320,00 

 
R$ 370,00 

 
R$ 420,00 

 
Aluno de pós-graduação associado* 
 

 
R$ 250,00 

 
R$ 300,00 

 
R$ 350,00 

 
Aluno de graduação/professores da rede 
pública de ensino básico 
 

 
R$ 150,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 250,00 

 
Aluno graduação/professores da rede pública 
de ensino básico associado* 
 

 
R$ 100,00 

 
R$ 150,00 

 
R$ 200,00 

* Associados da União da Geomorfologia Brasileira – UGB (http://lsie.unb.br/ugb/). 

 

Contatos: 

E-mail: sinageopantanal2023@gmail.com 

Instagram: https://www.instagram.com/sinageo_2023/ 

Site: https://sinageo.org.br/ 

WhatsApp, links para grupos de recados: 

Grupo 1: https://chat.whatsapp.com/BfL1BYfYvlL01q8jNUoxRy 

Grupo 2: https://chat.whatsapp.com/Iu4ha8UAf9iLpRVVzQMTYy 

 

O evento é uma realização do Curso de Graduação em Geografia e do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Fronteiriços do Campus do Pantanal da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul; Curso de Graduação em Geografia e do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia do Campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 

Curso de Graduação em Geografia das Unidades Universitárias de Jardim e Campo Grande 

da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; e União da Geomorfologia Brasileira. 

  

Contamos com a sua participação! 

COMISSÃO ORGANIZADORA  

http://lsie.unb.br/ugb/
https://www.instagram.com/sinageo_2023/
https://sinageo.org.br/
https://chat.whatsapp.com/BfL1BYfYvlL01q8jNUoxRy
https://chat.whatsapp.com/Iu4ha8UAf9iLpRVVzQMTYy


Realização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio  

 

                                    

 

 

Apoio institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


