
XXXIII SEMANA DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

“REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS BRASILEIRAS:  

DO SEGUNDO REINADO À ERA VARGAS” –  

16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017 – ICH/CAMPUS JUIZ DE FORA 

 

EDITAL PARA COMUNICAÇÕES EM SIMPÓSIOS TEMÁTICOS E  

COMUNICAÇÕES LIVRES. 

 

A Comissão Organizadora da XXXIII SEMANA DE HISTÓRIA DA UFJF torna pública a abertura 

do processo de envio de trabalhos para as modalidades de Comunicação em Simpósio Temático e 

Comunicação Livre, vigente entre os dias 16 de agosto e 06 de setembro de 2017. O presente edital 

convida pesquisadores – nível de graduação, pós-graduação e docentes – a enviarem suas propostas 

de trabalho de acordo com os termos que seguem. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES: 

 

1.1 Todo e qualquer envio de proposta de atividade ou trabalho deverá ser feito única e 

exclusivamente através do e-mail simposiossemanadehistoriaufjf@gmail.com;  

1.2 Cada pesquisador (a) poderá enviar uma única proposta de trabalho, salvo quando na condição 

de coautoria. Neste caso é permitido 1 (um) trabalho individual e 1(um) em coautoria; 

1.3 O valor da inscrição é de R$20,00 por proposta de Comunicação, seja em Simpósio Temático 

ou Livre; 

1.4 O prazo para envio de resumos é de 16 de agosto de 2017 à 06 de setembro de 2017. 

 

2. DO ENVIO DOS RESUMOS: 

 

Os interessados deverão encaminhar suas propostas de comunicações (resumos) para o e-mail 

simposiossemanadehistoriaufjf@gmail.com. A proposta deverá ser em formato doc. ou docx. e 

conter os seguintes itens: 

• Título do Trabalho 

• Nome do(s) autor(es), juntamente com a titulação acadêmica informada em rodapé; 

• Nome e número do Simpósio Temático a que se destina ou se Comunicação Livre; 

• Resumo (até 500 palavras) seguindo as normas ABNT. Este resumo deverá conter:  

delimitação do tema, objeto, objetivos, metodologia utilizada e principais fontes, além de 

referências bibliográficas sintéticas, caso seja pertinente informá-las.  
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Em caso de Comunicação enviada a um Simpósio cancelado posteriormente, ficará a cargo da 

Comissão Organizadora realoca-la, sem prejuízo aos proponentes. As comunicações também poderão 

ser ajustadas quanto ao Simpósio, a cargo da seleção. Fica ciente o proponente que as informações 

da Comunicação, caso necessário, poderão ser utilizadas pela Comissão Organizadora, com o devido 

reconhecimento das fontes e dos autores. 

Coordenadores de Simpósio Temático também poderão inscrever seus trabalhos, estando 

sujeitos às normas deste edital.  

 

3. DA SELEÇÃO: 

 

3.1 A análise e seleção dos resumos inscritos serão realizadas pelos coordenadores do Simpósio 

Temático escolhido ou pela Comissão Organizadora, no caso de Comunicação Livre. A 

seleção ocorrerá entre os dias 11 e 15 de setembro. Serão levados em conta os seguintes 

critérios: 

• Pertinência e adequação aos objetivos do Simpósio Temático submetido; 

• Adequação às normas estabelecidas neste edital. 

3.2 As cartas de aceite serão enviadas até o dia 17 de setembro de 2017. 

3.3 A programação dos Simpósios, com a ordem de apresentação e os respectivos dias de 

apresentação das comunicações aprovadas, será divulgada até dia 22 de setembro de 2017. 

3.4 Serão selecionados até 16 (dezesseis) trabalhos para apresentação, divididos em 2 (duas) 

seções de 8 (oito) trabalhos cada, uma realizada no dia 17/10 e outra 18/10, sempre das 9h00 

às 12h00, nas dependências do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (campus Juiz de Fora). 

 

4. DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO: 

 

4.1 O valor da inscrição será de R$20,00 por proposta de Comunicação. 

4.2 O pagamento das propostas aprovadas deverá ser realizado até dia 20 de setembro de 2017. 

Só serão permitidos pagamentos via depósito ou transferência bancária através da seguinte 

conta: 

 

BANCO DO BRASIL 

NOME: PEDRO DE ALMEIDA FREITAS SOARES 

AGÊNCIA: 0471-5 

CONTA CORRENTE: 7.848-4 



4.3 Após a efetivação do pagamento os proponentes deverão encaminhar ao e-mail da Comissão 

Organizadora o comprovante de depósito ou da transferência bancária (Fotocópia, print, etc.).  

 

5. DOS CERTIFICADOS E PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO: 

 

• Tantos os autores, quanto os coautores, desde que inscritos e presentes no dia da 

apresentação, com a consequente apresentação do trabalho, receberão certificados 

individuais de participação. Os mesmos poderão ser entregues no dia da apresentação ou 

enviados por e-mail em data posterior, não podendo ser ultrapassado o limite para envio 

de 30 dias após a realização do evento.  

• Os artigos completos deverão ser enviados para o e-mail 

simposiossemanadehistoriaufjf@gmail.com até o dia 30 de outubro de 2017; 

• Os artigos deverão seguir as Normas para Publicação disponíveis através do site: 

http://www.ufjf.br/semanadehistoria/xxxiii-semana-de-historia-da-ufjf-2017/publicacao/ 

• O não cumprimento dos critérios acima implicará na impossibilidade de publicação nos 

anais do evento; 

• Os anais serão publicados no site do evento, onde serão hospedados, em até 60 (sessenta) 

dias após o término do prazo para envio dos artigos completos. 

 

6. RESUMO DAS DATAS: 

 

Início do envio de propostas 16/08/2017 

Término do envio de propostas 06/09/2017 

Período para seleção das propostas 11/09/2017 a 15/09/2017 

Envio das Cartas de Aceite 17/09/2017 

Pagamento da Inscrição Até 20/09/2017 

Divulgação da programação 22/09/2017 

Realização das apresentações 17 E 18/10/2017 

Envio do artigo completo 30/10/2017 
 

 

7. DOS CASOS OMISSOS: 

 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo dos editais poderão ser obtidos através 

do endereço: simposiossemanadehistoriaufjf@gmail.com, ou através do site 

http://www.ufjf.br/semanadehistoria/.  
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Caberá à Comissão Organizadora avaliar os casos omissos e as situações não previstas neste edital. 

 

 

Juiz de Fora, 16 de agosto de 2017. 

Comissão Organizadora. 

 

 

***FIM*** 


