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1.    OBSERVAÇÕES GERAIS

# Os trabalhos devem ser enviados para o seguinte e-mail: informegeografico@gmail.com
# Os trabalhos devem ser enviados no formato docx (programa Microsoft Word).
# Recebemos periodicamente artigos. Não há um prazo específico para envio destes.
# Os artigos que por ventura forem aceitos para publicação, o Conselho Editorial do BIG entrará em contato via e-mail com o primeiro autor do trabalho.
# Um mesmo autor pode enviar quantos artigos achar necessário, pois, o BIG recebe constantemente trabalhos de diversos autores e esses, caso sejam aprovados pelo Conselho Editorial e revistos pela Editora da UESC, serão publicados nas versões online e impressa das respectivas edições do boletim.

2.    SUBMISSÃO DE TRABALHO

Somente serão aceitos trabalhos que tratem de temáticas geográficas. Esses devem seguir normas pré-definidas.
Os trabalhos aceitos pelo Conselho Editorial são publicados no site da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC (http://www.uesc.br/projetos/inforgeo/) e divulgados, também, na forma impressa.
São aceitos trabalhos apenas em português.
Serão permitidos, no máximo, 03 (três) autores por trabalho.

3.    ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS

3.1 – Sugere-se que o artigo seja organizado em texto corrido, sem subdivisões em tópicos e com a seguinte estrutura: Título, Autores, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos (opcional) e Referências;
O artigo deverá ocupar, no mínimo, 01 (um) e, no máximo, 05 (cinco) laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras;
O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A4, com margem superior 3,0cm, inferior 2,0cm, esquerda 3,0cm e direita 2,0cm. Deve ser empregada a fonte Times New Roman, corpo 12, exceto no título (CAIXA ALTA, negrito, tamanho 14, no máximo 20 palavras), e justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser simples;
As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Citações de trabalhos extraídos de Resumos e Abstracts, publicações no prelo e comunicação pessoal não são aceitos na elaboração do artigo.
O título do projeto de pesquisa do professor orientador, quando houver, deve ser apresentado no rodapé da primeira página, em letras iniciais maiúsculas, utilizando fonte Times New Roman, corpo 10, justificado.
Após 02 (duas) linhas (espaços) do Título, devem aparecer os nomes completos dos autores, separados por ponto e vírgula, em fonte Times New Roman, corpo 12, centralizados e grafados somente com as primeiras letras maiúsculas.
As chamadas devem ser feitas com número arábico sobrescrito para cada instituição, após o último sobrenome de cada autor, para indicar o endereço institucional (Centros, Departamentos, Núcleos, Laboratórios, Grupos de Pesquisa) e o eletrônico (e-mail). Os autores de uma mesma instituição devem ser agrupados em um único índice.
No corpo do texto a introdução deve ser breve. Justificar o problema estudado de forma clara. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.
A metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos metodológicos utilizados, devendo conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas, quando houverem.
Os resultados e discussão devem conter os dados obtidos, até o momento, podendo ser apresentado, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras.
As tabelas e/ou figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser gravadas no programa Microsoft Word para possibilitar possíveis correções. As tabelas e/ou figuras devem ser inseridas no texto e numeradas com algarismo arábicos. Nas tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e nas figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo. Sugere-se a apresentação de poucas informações na forma de figuras e tabelas. Para evitar que - na versão impressa do Boletim Informe Geográfico - as imagens fiquem "pixelizadas" e sem nitidez, é necessário, também, que sejam anexadas separadamente, em formato JPEG e resolução de 300 dpi.
As conclusões devem ser elaboradas em frases curtas, sem comentários adicionais e com base nos objetivos e resultados do artigo.
As referências devem seguir as normas da ABNT e serem listados apenas os trabalhos mencionados no texto. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados.
Reiteramos que os tópicos mencionados acima referentes à introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusões, agradecimentos (opcional) e referências, devem ser escritos em texto corrido, e não subdivididos em seções no artigo.

3.2 – Tradicionalmente o BIG recebe reflexões, resumos expandidos, relatórios de campo, ensaios, dentre outras formas de publicação. Esses serão aceitos apenas se apresentarem conteúdos científicos geográficos.

Atenciosamente,

Conselho Editorial:

Gilmar Alves Trindade (galvestrindade@gmail.com); Tereza Genoveva Nascimento Torezani (terezatorezani@gmail.com); Jean Lucas Vinhas Medeiros (jeanlucasvinhas@hotmail.com).

