
IV SEMINÁRIO INTERNO DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM HISTÓRIA SOCIAL 

DA POLÍTICA 

 

O Núcleo de Estudos em História Social da Política da Universidade Federal de Juiz de Fora 

torna público o edital para participação como apresentador (a) de comunicação em seu IV 

Seminário Interno, que ocorrerá entre os dias 13 de outubro a 5 de novembro de 2020. O 

seminário acolherá trabalhos que tratem sobre o século XIX e busquem refletir sobre o político 

em suas mais variadas expressões. O seminário será realizado em formato virtual, contando 

com duas sessões semanais. Todas informações quanto ao acesso as sessões do IV Seminário 

Interno e programação do evento serão disponibilizadas no site: www.ufjf.br/nucleodehistoria. 

Poderão submeter comunicações alunos regularmente matriculados no Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora e (ou) vinculados ao Núcleo 

de Estudos em História Social da Política. Somente serão aceitas propostas de comunicação de 

graduandos, quando os mesmos forem membros do Núcleo de Estudos em História Social da 

Política.  

 

1. Inscrições 

 Os interessados em realizar comunicação no IV Seminário Interno do Núcleo de Estudos 

em História Social da Política deverão submeter seus resumos à análise da comissão 

organizadora por meio de formulário próprio entre 25 de julho a 28 de agosto de 2020.  

 Todo e qualquer envio de proposta de comunicação deverá ser feito exclusivamente 

através do seguinte formulário: https://forms.gle/L5TP3ZuCE1dev43Y8 

 Para realizar o preenchimento do formulário de inscrição é necessário está logado a uma 

conta Gmail.   

 

2. Resumos 

 O resumo deverá ter de 1500 a 2000 caracteres com espaço. 

 O texto do resumo deverá ser escrito em parágrafo único, Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento simples, justificado.  

 O resumo deve conter: 

Título (em caixa alta, centralizado, negrito, Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento de 1,5). 

Nome completo do (a) proponente alinhado à direita. 
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Titulação e e-mail indicados na nota de roda pé. 

No mínimo 3 e no máximo 4 palavras chaves. 

 O resumo deve ser enviado em formato Doc ou Docx. 

 O resumo deverá ser anexado no ato do preenchimento do formulário de 

inscrição, disponível no site do evento: www.ufjf.br/nucleodehistoria.  

 O descumprimento de algum dos itens acima, impossibilitará a efetivação da 

inscrição. 

  

3. Seleção 

 A análise e seleção dos resumos inscritos serão realizadas pela Comissão 

Organizadora. 

 As cartas de aceite serão enviadas a partir do dia 11 de setembro. 

 O link para acessar o evento, horários das apresentações, bem como o caderno 

de resumos, serão divulgados no site do evento: www.ufjf.br/nucleodehistoria. 

 

4. Certificados  

 Os comunicadores, desde que inscritos e presentes no dia da apresentação, 

receberão certificados individuais de participação. Os mesmos serão enviados 

por e-mail no dia da apresentação ou em data posterior.   

 

5. Publicação nos Anais do Evento 

 Os textos completos para publicação nos Anais do IV Seminário Interno do 

Núcleo de Estudos em História Social da Política deverão ser enviados para o e-

mail seminarionehsp2020@gmail.com; com assunto Texto completo “nome do 

comunicador”, até o dia 30 de novembro.  

 As normas para publicação nos Anais do evento serão disponibilizadas no site 

www.ufjf.br/nucleodehistoria. 

 

6. Resumos das Datas  

 

Atividades Datas 

Início do envio de propostas 25/07/2020 

Término do envio de propostas 28/08/2020 
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Período para seleção das propostas De 29/08 a 10/09/2020 

Cartas de aceite  11/09/2020 

Divulgação da programação completa A partir de setembro 

Envio do artigo completo 30/11/2020 

 

 

 Para informações ou eventuais dúvidas, entrar em contato com a Comissão através do 

e-mail: seminarionehsp2020@gmail.com. 

 

Juiz de Fora  

25/07/2020 

Comissão Organizadora 

Núcleo de Estudos em História Social da Política 
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