A rede urbano-regional: olhares e caminhos possíveis
08 a 10 de junho de 2016
Ilhéus (BA), UESC

2ª CIRCULAR
A Rede CMP - Rede de Pesquisas Cidades Médias e Pequenas da Bahia, formada por
membros de diversas universidades localizadas na Bahia – UFBA, UNEB, UESC e
UEFS – e da SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia,
convida a todos os interessados a participarem do V Simpósio Cidades Médias e
Pequenas da Bahia, cuja sede será a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),
em Ilhéus (BA), entre os dias 08 e 10 de junho de 2016, com o seguinte tema: A rede
urbano-regional: olhares e caminhos possíveis.

Apresentação
O V Simpósio Cidades Médias e Pequenas da Bahia resulta da iniciativa de
estudiosos e pesquisadores que se debruçam sobre tal temática em instituições de
ensino e pesquisa localizadas no território baiano, do acúmulo de experiências e
conhecimentos gerados nos eventos anteriores, ocorridos em 2009 (Salvador, UFBA),
2011 (Vitória da Conquista, UESB) e 2012 (Feira de Santana, UEFS) e 2014
(Barreiras, UFOB).
Ao longo desses anos, os esforços de pesquisa e os debates e diálogos já realizados
impulsionaram produções de caráter teórico e metodológico, bem como de estudos
empíricos acerca do processo de urbanização da Bahia em um âmbito que está para
além da metrópole soteropolitana, o que revela a diversidade contida na produção dos
espaços intraurbanos e nas articulações que se estabelecem entre as cidades
baianas, especialmente as médias e pequenas.
Dessa forma, este V Simpósio se converte em uma oportunidade para a atualização
das reflexões que os estudos urbanos recobrem. Nesta edição, serão retomadas
questões atinentes à relação urbano-regional, em suas diversas escalas de análise e
segundo as múltiplas perspectivas de pesquisa.

Objetivo
Este evento tem como principal proposta reunir profissionais e estudantes
interessados na temática, que desenvolvam estudos e pesquisas sobre cidades
médias e pequenas, em especial – mas não exclusivamente – da Bahia, com o intuito
de promover debates e reflexões sobre as experiências e as perspectivas para
pesquisas das cidades médias e pequenas.

Programação
Período

08.06

09.06

10.06

Manhã

Credenciamento
Diálogo de Abertura:

Mesa redonda 1

Mesa Redonda 2

Tarde

Espaços de diálogo

Saída de Campo

Reunião da rede

Noite

LIVRE

LIVRE

Reunião da rede

Mesas:
DIALÓGO DE ABERTURA: A REDE URBANO-REGIONAL: OLHARES E
CAMINHOS POSSÍVEIS
Ernesto Galindo - Técnico de Planejamento e Pesquisa - IPEA
Prof. Dr. Juan Manuel Diez Tetamant - Universidad Nacional de la Patagonia
Prof. Dr. Gilmar Alves Trindade – UESC
MESA REDONDA 1: EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS PARA PESQUISAS DAS
CIDADES MÉDIAS E PEQUENAS DA BAHIA
Prof. Dr. Miguel Cerqueira dos Santos - UNEB
Profa. Dra. Ana Emília de Quadros Ferraz - UESB
Profa. Ms. Maria da Paz de Jesus Rodrigues - UNEB
Ms. Mayara Mychella Sena Araújo – UFBA
MESA REDONDA 2: CIDADES MÉDIAS E PEQUENAS COMO RECORTES DE
ANÁLISE: CAMINHOS A TRILHAR
Profa. Dra. Gilcélia Lemos Moreira - UESC
Prof. Dr. Claudio Oliveira de Carvalho - UESB
Prof. Dr. James Amorim Araújo - UNEB
Profa. Ms. Oriana Araújo da Silva – UEFS

Inscrições
Tipo de inscrição

Até 30 de abril 2016

Após 30 de abril de 2016

Estudante

R$ 25,00

R$ 40,00

Profissional

R$ 35,00

R$ 60,00

Detalhes sobre o pagamento da taxa de inscrição serão disponibilizados na
terceira circular.

Submissão de trabalhos
 Trabalho completo: Conforme normas contidas no Apêndice I:
 Resumo Expandido: Conforme normas contidas no Apêndice II.
Enviar para: anais.simposio@gmail.com

Eixos para Submissão de Trabalhos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rede Urbana e Dinâmica Regional
Produção e Estruturação do Espaço Urbano
Planejamento e Gestão Urbana
Cidade, Cultura e Identidade
Relação Campo-Cidade
Análise Ambiental Urbana

Prazos
15 de abril de 2016 – Data limite para envio dos trabalhos completos (Espaços de
Diálogo e Pôsteres)
30 de abril de 2016 – Envio de pareceres pelo Comitê Científico

Comissão Organizadora
Comissão Local:
Profa. Dra. Ednice de Oliveira Fontes Baitz (UESC)
Profa. Dra. Giselia Santos (UESC)
Prof. Dr. Gilmar Trindade (UESC)
Comissão Organizadora:
Prof. Dr. Janio Roque Barros de Castro (UNEB)
Prof. Dr. Janio Santos (UEFS)
Ms. Mayara Mychella Sena Araújo (UFBA)
Prof. Dr. Onildo Araújo da Silva (UEFS)
Ms. Patrícia Chame Dias (SEI)
Prof. Dr. Paulo Roberto Baqueiro Brandão (UFOB)
Prof. Dr. Wendel Henrique Baumgartner (UFBA)
Comissão Científica:
Prof. Dr. Janio Roque Barros de Castro (UNEB)
Prof. Dr. Janio Santos (UEFS)
Profa. Dra. Ednice de Oliveira Fontes Baitz (UESC)
Prof. Dr. Onildo Araújo da Silva (UEFS)
Prof. Dr. Paulo Roberto Baqueiro Brandão (UFOB)
Prof. Dr. Wendel Henrique Baumgartner (UFBA)
Prof. Dr. Gilmar Alves Trindade (UESC)
Prof. Dr. Miguel Cerqueira dos Santos (UNEB)
Profa. Dra. Ana Emília de Quadros Ferraz (UESB)
Profa. Ms. Maria da Paz de Jesus Rodrigues (UNEB)
Profa. Dra. Gilcélia Lemos Moreira (UESC)
Prof. Dr. Claudio Oliveira de Carvalho (UESB)
Prof. Dr. James Amorim Araújo (UNEB)
Prof. Dr. José Yure Gomes dos Santos (UFOB)
Prof. Dr. Robson Soares Brasileiro (UFOB)
Profa. Dra. Janes Terezinha Lavoratti (UFOB)
Prof. Dr. Rubio Ferreira (UFOB)

Outras informações
Comissão Local do V Simpósio Cidades Médias e Pequenas da Bahia
Universidade Estadual de Santa Cruz, Campus Soane Nazaré de Andrade
Rod. Jorge Amado, km 16 - Salobrinho, Ilhéus (BA). CEP 45.662-900
Tel.: (73) 3680-5376/5141
Email: simposioredecmp@gmail.com

NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS
APÊNDICE I – TRABALHOS COMPLETOS

 Nesta modalidade devem ser inscritos trabalhos originários de pesquisas, com
resultados, ainda que parciais. Não priorizaremos artigos oriundos de trabalhos
feitos em disciplinas, exceto aqueles que impliquem em investigação/discussão
consistente e original;
 Mínimo 8 e máximo 15 páginas (EXCETO FOLHA 1), com tamanho do arquivo
de até 2 MB;
 Formato: Word, papel A4, margens em 3 cm, fonte Times New Roman;
 Trabalhos completos serão apresentados em Espaços de diálogos.
FOLHA 1:
TÍTULO (todo em maiúscula, negrito, fonte 12, espaçamento simples)
Autor(es)
Instituição
E-mail
(Apenas iniciais maiúsculas, fonte 11, espaçamento simples)
RESUMO: (Fonte 11, máximo de 400 palavras, todo justificado, espaçamento simples)
PALAVRAS-CHAVE: (Máximo de 5)
EIXO: (ESCOLHER)

FOLHA 2 (E SEGUINTES):
TÍTULO (todo em maiúscula, negrito, fonte 12)
 Não identificar a partir da Folha 2;
 Trabalho completo deve ter: introdução, desenvolvimento (dividido ou não em
subtítulos), considerações finais ou conclusões e referências. Subtítulos devem
vir em letra maiúscula, sem negrito, fonte 12, à esquerda, espaçamento 1,5;
 Só devem constar das referências os trabalhos efetivamente citados ao longo
do texto, respeitando-se o sistema autor-data (Ver Apêndice III);
 Tabelas, figuras (gráficos, fotos, mapas etc.) e quadros devem ser inseridos no
texto, respeitando o limite de páginas e tamanho máximo do arquivo, sempre
após terem sido indicados no corpo do texto. Devem ser numeradas e conter
título e fonte;
 Não incluir nota de rodapé. Caso necessário, notas devem vir no final do texto,
antes das referências;
 Os trabalhos completos NÃO DEVEM ser enviados em versão PDF.

APÊNDICE II: RESUMO EXPANDIDO (PARA POSTERS)

 Nesta modalidade devem ser inscritos projetos ou pesquisas em andamento,
sem resultados consolidados. Não priorizaremos resumos oriundos de
trabalhos de disciplinas, exceto os que impliquem em investigação consistente
e original. Trabalhos com resultados poderão ser apresentados em painéis,
conforme interesse do(s) autor(es);
 Máximo de 3 (três) páginas (EXCETO FOLHA 1), não podendo incluir tabelas,
figuras (gráficos, fotos, mapas etc.) e quadros;
 Formato: Word, papel A4, margens em 3 cm, fonte Times New Roman;
 Resumos expandidos serão apresentados como posters.
FOLHA 1:
TÍTULO (todo em maiúscula, negrito, fonte 12, espaçamento simples)
Autor(es)
Instituição
E-mail
(Apenas iniciais maiúsculas, fonte 11, espaçamento simples)

RESUMO: (Fonte 11, máximo de 400 palavras, todo justificado, espaçamento simples)
PALAVRAS-CHAVE: (Máximo de 5)
EIXO: (ESCOLHER)
FOLHA 2 (E SEGUINTES):
TÍTULO (todo em maiúscula, negrito, fonte 12)
 Não identificar a partir da Folha 2;
 Resumo expandido deve ter: introdução, desenvolvimento (dividido ou não em
subtítulos), considerações finais ou conclusões e referências. Subtítulos devem
vir em letra maiúscula, sem negrito, fonte 12, à esquerda, espaçamento 1,5;
 Só devem constar das referências os trabalhos efetivamente citados ao longo
do texto, respeitando-se o sistema autor-data;
 Não incluir nota de rodapé. Caso necessário, notas devem vir no final do texto,
antes das referências;
 Não incluir citações diretas dos autores (destacadas) no resumo expandido;
 Formato do pôster (para aprovados): Tamanho máximo: 120 cm x 80 cm;
conter introdução, metodologia, resultados (divididos ou não em subtítulos),
considerações finais e referências. IMPORTANTE: incluir tabelas, figuras
(gráficos, fotos, mapas etc.) ou quadros. Impressão por conta do(s) autor(es)
(Não enviar pôster para e-mail do Evento);
 Resumos expandidos NÃO DEVEM ser enviados em versão PDF.

APÊNDICE III

Todos os trabalhos completos ou resumos expandidos, para serem avaliados pela
Comissão Científica, devem seguir as orientações abaixo:







Ser encaminhados, por e-mail, com extensão em Word;
De acordo com a NBR-10520:2001 da ABNT, as referências deverão ter
chamadas no texto pelo(s) sobrenome(s) do(s) autor(es), em maiúsculas, data
e página, quando dentro do parêntesis (ex: (SILVA, 1995, p. 43)) e em
minúsculas quando inseridas na frase (ex: Segundo Silva (1995, p. 43)). Se um
mesmo autor citado tiver mais de uma publicação do mesmo ano, identificar
quando inseridas na frase, cada uma delas por letras (ex: SILVA, 1995a, p. 35).
Para autores com sobrenomes idênticos, identificá-los pelo primeiro nome,
neste formato: (SILVA, Amélia, 2007, p. 20), quando dentro dos parênteses; e,
quando inserido na frase, adotar o seguinte modelo: De acordo com A. Silva
(2007, p.20);
As citações textuais de até três linhas deverão aparecer no decorrer do texto,
com a mesma letra (sem itálico) e entre aspas. As citações que ocuparem mais
de três linhas deverão ser digitadas separadas do texto principal, com recuo
(recuo de 4 pontos), sem aspas ou itálico e em letra de tamanho 10. Em ambos
os casos, deve ser citado o SOBRENOME do autor, ano, página, de acordo
com as orientações contidas no item anterior;
As referências (somente aquelas citadas no texto) completas deverão constar
ao final do texto, alinhadas totalmente à esquerda, em ordem alfabética, e
elaboradas de acordo com a NBR-6023:2000 da ABNT. Ver os exemplos
abaixo:
a)

Livro:
TELLES, P.C.S. Tubulações industriais: materiais, projeto e desenho. 7.
ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1989. 230p

b) Capítulo de livro:
PERRONE-MOISÉS, L. Don Juan na literatura de hoje. In: RIBEIRO, R.J.
(Org.) A sedução e suas máscaras: ensaios sobre Don Juan. São Paulo:
Companhia das Letras, 1988. p.129-141
c) Artigo de revista:
PÍNTAUDI, S. M. O lugar do supermercado na cidade capitalista. Boletim
de Geografia Teorética, Rio Claro, v. 9, n. 17-18, 1984, p. 37-54.
d) Artigo em Revista on line:
SPOSITO, M. E. B. A gestão do território e as diferentes escalas de
centralidade urbana. In: Território, Rio de Janeiro, v. 3, p. 27-37, 1998.
Disponível em: <http://www.laget.igeo.ufrj.br/territorio/index.htm>, acesso:
20 de jun. 2007.

e) Tese ou dissertação ou monografia
SANTOS, R. M. B. Cidade incompleta: os impactos da indústria na
produção do espaço urbano em Camaçari-Região Metropolitana de
Salvador-BA. 2000. 204f. Dissertação (Mestrado em Geografia)- Instituto de
Geociências. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2000
f) Trabalhos publicados em anais de evento
CANÇADO, Agenor Lopes. Toxocomanias de substituição. In:
CONGRESSO FARMACÊUTICO E BIOQUÍMICO PAN-AMERICANO, 3. ,
1989, São Paulo. Anais... São Paulo: Federação das Associações de
Farmacêuticos do Brasil, 1990. p. 259-300.
g) Trabalhos elaborados pelo governo (Prefeitura, Estado ou União):
SALVADOR, Prefeitura Municipal de; Diagnóstico de circulação e de
transportes da cidade de Salvador: PLANDURB. Salvador: Prefeitura
Municipal de Salvador, 1975.
BAHIA. Governo do Estado da; Inventário de plantas medicinais do
Estado da Bahia. Salvador: Governo do Estado da Bahia, 1979
BRASIL. Ministério das cidades. Como anda Salvador. Brasília: Ministério
das cidades, 2008
h) Trabalhos produzidos por órgãos públicos:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo
Demográfico: Bahia 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2000
i)

Trabalhos produzidos por órgãos públicos on line:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo
Demográfico de 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>, acesso:
10 jun. 2007.

j)

Conteúdos de mídias on line::
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS. Disponível em:
<http://www.abrasce.com.br>, acesso: 10. dez 2007.

