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A Geo UERJ foi criada, no formato impresso, no ano de 1997. Entre 1997 e 2005 foram publicados
18 números, 2 por ano, com inúmeros artigos, resenhas e entrevistas. A Geo UERJ esteve
interrompida, nos anos de 2005 e 2006 e para continuar viabilizando a publicação de trabalhos foi
transformada em revista eletrônica, com o objetivo de possibilitar um acesso mais amplo à comunidade
acadêmica dos artigos encaminhados para publicação. No novo formato, a Geo UERJ publicará
preferencialmente artigos e resenhas. Eventualmente podem ser publicadas entrevistas com
profissionais de destaque na Geografia.

A periodicidade continuará a ser mantida, com fluxo contínuo para a submissão de artigos para a
publicação, no site da revista. Esperamos a contribuição da comunidade geográfica e que a Geo UERJ
seja o estímulo para a socialização de nossas pesquisas e reflexões.

Sendo veículo de registro e divulgação científica, tem como objetivos: a) Publicar trabalhos de revisão
crítica sobre tema pertinente à Geografia e áreas afins, ou resultados de pesquisas de natureza
empírica, experimental ou conceitual; b) Fomentar o intercâmbio de experiências em sua especialidade
com outras Instituições, nacionais ou estrangeiras, que mantenham publicações congêneres; c)
Defender e respeitar os princípios do pluralismo de ideias filosóficas, políticas e científicas.

Destarte, a Geo UERJ não é temática e recebemos artigos das diversas áreas da Geografia, além de
outras áreas do conhecimento. No esforço de qualificar a revista, a mesma está indexada em
GeoDados, Latindex, Sumários,org, Diretório Luso-Brasileiro, J4F, Diadorim, REDIB, Google
acadêmico, Clase, CENAGE, DOAJ, LivRe, OAJI, DRJI, ROAD, Journal Tocs além da atribuição de
DOI e verificação dos artigos no programa iTthenticate, que visa a verificação da ausência de plágio
nos artigos.

© 2016 Marafon, Silva e Machado. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons
Atribuição-Não Comercial-Compartilha Igual (CC BY-NC-SA 4.0), que permite uso, distribuição e reprodução para fins não comercias,
com a citação dos autores e da fonte original e sob a mesma licença.

i

Marafon, Silva e Machado

APRESENTAÇÃO N. 28

Nessa edição, n.28 de 2016, são publicados artigos sobre temas relacionados ao espaço urbano, com
questões sobre mercado imobiliário, bairros nas pequenas cidades, segunda residência, além de temas
com SIG, sobre a reflexão o conceito de lugar e identidade, o ensino de geografia, redes de
comercialização, a Transamazônica, a ocupação de encostas, modelagem hidrológica, o papel do
PRONAF.

Agradecemos ao corpo de pareceristas, pois o trabalho dos mesmos é fundamental para a manutenção
da qualidade da Geo UERJ.

Glaucio Jose Marafon
Antonio Soares da Silva
Mônica Sampaio Machado
Editores da Revista Geo UERJ
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