
                                                                                                              
 

 

 

 

I WORKSHOP DE CLIMATOLOGIA DO CERRADO 

BRASILEIRO  

 
“VARIABILIDADES, SUSCETIBILIDADES E MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS NO CONTEXTO DO CERRADO BRASILEIRO” 

 

GOIÂNIA – GO 

17 A 18 DE OUTUBRO DE 2019 
 
 

Realização 
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA ATMOSFERA E DA PAISAGEM  

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 
Universidade Federal de Goiás 

 
 

Coordenação Geral 
 

Profa. Dra Gislaine Cristina Luiz 
Prof. Dr. Diego Tarley Nascimento 

 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

O 1ª Workshop de Climatologia do Cerrado Brasileiro, com a temática “Variabilidades, 

suscetibilidades e mudanças climáticas no contexto do Cerrado brasileiro”, tem como 

objetivo central representar um espaço para socialização, discussão e reflexão das 

pesquisas realizadas no âmbito de instituições de ensino superior e de órgãos públicos 

nacionais e internacionais, de modo a subsidiar a interação direta e institucionalizada 

de pesquisadores,  visando o aprofundamento, a consolidação e avanços nas bases 

teóricas e metodológicas da investigação a respeito da climatologia brasileira.  

Como desdobramentos, almeja-se o estabelecimento de parcerias e de intercâmbios 

entre as instituições e órgãos públicos e, paralelamente, construir uma agenda de 

pesquisa em regime de colaboração, empenhando a primazia e a internacionalização 

da produção e da divulgação científica. 

Dessa forma, docentes de instituições de ensino superior e profissionais de órgãos 

públicos são convidados a submeterem, na forma de trabalho completo, uma síntese 



                                                                                                              
 

das pesquisas desenvolvidas que será apresentado oralmente durante o Workshop. A 

inscrição, submissão e formatação dos trabalhos deverá atender as normas que 

seguem nessa circular. 

INSCRIÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS COMPLETOS ATÉ  

20 de setembro de 2019, para o e-mail: 
 
workshopclimatologiadocerrado@gmail.com  

 
 
 

 
 

NORMAS PARA OS TRABALHOS COMPLETOS 

1)  O texto deve relatar e descrever as principais pesquisas realizadas nas 

instituições de ensino e órgãos públicos que o(s) autor(es) representam na 

temática de climatologia da região do Cerrado brasileiro (ou seja, não apenas 

as pesquisas realizadas pelo próprio docente/profissional). 

2) Os textos podem ser desenvolvidos em qualquer estrutura, mas devendo se 

ater às seguintes normas:  

a. Indicar como título “Síntese das pesquisas desenvolvidas na “NOME DA 

INSTITUIÇÃO OU DO ÓRGÃO” sobre climatologia do Cerrado brasileiro”. Logo 

após o título, indicar o(s) nome(s) do(s) autor(es) do texto, seguido pela 

instituição, endereço e e-mail para contato.  

b. No decorrer do texto, indicar o título, o(s) autor(es) e a vinculação (iniciação 

científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, pós-doutorado 

etc.) das pesquisas relatadas. 

c. Fonte Arial, número 14 para título e 12 para o restante do texto. Espaçamento 

entre linhas de 1,5, com recuo de primeira linha de 1,0.  

d. Extensão entre 8 a 12 páginas; 

e. O arquivo encaminhado deve estar em formato WORD, da Microsoft Office 

f.  Tabelas, mapas, figuras, gráficos e etc. deverão estar inseridos no corpo do 

trabalho e devidamente citados no texto. 

Contato 
 

 

Telefone: (62) 98144-5251 
E-mail: workshopclimatologiadocerrado@gmail.com 
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