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CHAMADA DE TRABALHOS
Envio dos artigos completos

30/06/2018

Comunicação de aceite dos
artigos

31/07/2018

Envio dos artigos corrigidos, na
versão ﬁnal

31/08/2018

A comissão técnico-cientíﬁca do COBRAC 2018 comunica
aos autores/coautores de trabalhos que, nesta edição
do evento, os 20 MELHORES artigos cientíﬁcos selecionados
pela Comissão Cientíﬁca farão parte de uma edição especial
da REVISTA BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA. Envio dos artigos
completos até 30/06/2018.

Envio dos trabalhos
-

Os trabalhos preferencialmente deverão ter de 10 a 20 páginas,
enviadas via sistema de conferências (www.ocs.cobrac.ufsc.br).
-

COBRAC 2018

Os artigos na forma ﬁnal deverão atender as exigências dos
consultores ad-hoc. O modelo para formatação dos artigos está
disponível em http://cobrac2018.ufsc.br/submissao-de-artigos/

21-24/10/2018

Taxas, período de inscrição e demais informações estão
disponíveis em http://cobrac2018.ufsc.br/

Linhas temáticas

Mesas Redondas

Serão aceitos para publicação no COBRAC 2018 artigos originais
relacionados as linhas temáticas:

-

-

-

- Cadastro Técnico Multiﬁnalitário Rural;
- Cadastro Técnico Multiﬁnalitário Urbano;
- Desenvolvimento Tecnológico e o Cadastro Técnico
Multiﬁnalitário; e
- Gestão Territorial.

Os temas propostos para as mesas redondas do COBRAC 2018
são:
-

- Reﬂexões acerca da multiﬁnalidade;
- O Cadastro e os instrumentos de políticas públicas;
- Novas soluções tecnológicas para administração do cadastro;
- Cadastro inteligente para cidades inteligentes;
- Georreferenciamento de imóveis; e
- Cadastros multidimensionais.

-

O detalhamento destas linhas temáticas está disponível em
http://cobrac2018.ufsc.br/linhas-tematicas/

Palestras
-

Contato

Estão previstas 3 palestras, que ocorrerão sempre no ﬁnal do dia.
Os temas propostos são:

-

A/C Profº. Drº. Everton da Silva
Departamento de Geociências/UFSC
Câmpus Universitário - Trindade
88040-900 - Florianópolis/SC - Brasil
+55 (48) 3721-7772 ou (48) 3721-2397
cobrac2018@contato.ufsc.br

-

- “O Cadastro e as Políticas de Solo na América Latina”;
- “Geomática para cidades inteligentes”; e
- “A Evolução da Norma de Georreferenciamento no Brasil”.
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