
 
 

 

XI SEMANA NACIONAL DE HISTÓRIA CFP/UFCG 

“Histórias dos Brasis: narrativas historiográficas de ontem e hoje” 

CAJAZEIRAS, PB – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – CFP/UFCG 

de 27 a 30 de Agosto de 2019 

 

Cajazeiras, 30 de novembro de 2018. 

1ª CIRCULAR 

A Comissão Organizadora da XI Semana Nacional de História do CFP/UFCG convida a comunidade 
de pesquisadores e professores de História e áreas afins para participarem deste já consolidado 
evento, a ser realizado no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina 
Grande, situado em Cajazeiras, entre os dias 27 e 30 de agosto de 2019. Nesta ocasião, o encontro 
terá como discussão principal o tema “Histórias dos Brasis: narrativas historiográficas de ontem e 
hoje”.  

 

CRONOGRAMA: 

De 22/11/2018 a 01/02/2019 
Inscrições de propostas de Simpósios Temáticos (ST’s) e 
Minicursos através de ficha de inscrição conforme modelo em 
anexo e enviadas ao e-mail xisnhcfp@gmail.com; 

De 02/02/2019 a 28/02/2019 
Seleção e divulgação dos ST’s e Minicursos aprovados pela 
Comissão Científica através do site 
https://www.eventoshistoriacfp.com.br; 

De 01/03/2019 a 31/05/2019 Inscrições para comunicações nos ST’s; 

Até 14/06/2018 Envio das cartas de aceite nos ST’s; 

Até 06/09/2019 Envio dos textos completos das comunicações para publicação 
nos Anais eletrônicos do evento; 

De 01/03/2019 a 21/07/2019 Inscrições online de ouvintes e em minicursos. 

De 22/07 a 21/08/2019 Inscrições presenciais no CFP/UFCG 

 



 
 
CRITÉRIOS PARA OFERTA DE SIMPÓSIO TEMÁTICO E/OU MINICURSO: 

• Os(As) proponentes devem possuir título de mestre ou graduado(a); 
• A organização recomenda que os ST’s e Minicursos sejam coordenados por 2 (dois/duas) 

proponentes, sendo este o seu número máximo; 
• Os(As) proponentes são isentos(as) do pagamento da taxa de inscrição no evento; 
• Cada coordenador(a) de ST ou Minicurso só poderá estar envolvido em apenas uma 

proposta de cada modalidade; 
• Somente ocorrerão os ST’s que obtiverem o número mínimo de 5 (cinco) propostas de 

trabalho aceitas e o máximo de 18 (dezoito). Em caso de não atingir o número mínimo, a 
organização, em comum acordo com os proponentes, sugerirá a fusão de ST’s. Em caso de 
inviabilidade, os trabalhos aprovados serão realocados, de acordo com as possibilidades e 
as opções indicadas no momento da inscrição; 

• Cada Minicurso deverá ser planejado para uma carga horária total de 09 horas (dividida 
em três sessões de 3 horas) ter o mínimo de 10 (dez) participantes e o máximo de 30 (trinta). 
Em caso de não se atingir o número mínimo, os inscritos serão realocados. 

 

Coordenador	de	Simpósios	Temáticos	(ST):	Inscrições	até	01/02/2019	

Os	STs	 constituem	atividade	de	grande	destaque	na	programação	do	evento,	porque	oferecem	espaço	para	
apresentação	e	discussão	de	pesquisas	concluídas	ou	em	estágio	avançado	de	desenvolvimento.	O	objetivo	é	
reunir	pesquisadores	interessados	em	temas	ou	em	abordagens	teórico-metodológicas	afins,	proporcionando	
um	momento	para	o	debate.	

	

Caberá	ao(s)	coordenador(es):	

-	Avaliar	e	selecionar	as	comunicações	inscritas	no	ST,	explicitando	os	critérios	que	foram	adotados	no	processo	
de	seleção	e	sendo	de	suas	exclusivas	responsabilidades	a	aprovação	e	alocação	dos	trabalhos.		

-	Distribuir	os	trabalhos	aprovados	durante	os	dias	e	horários	disponíveis	para	as	sessões,	com	o	objetivo	de	
garantir	ampla	participação	e	o	tempo	necessário	para	apresentação,	discussão	e	aprofundamento	das	questões	
suscitadas.	

-	 Organizar	 as	 sessões	 de	 modo	 a	 assegurar	 a	 diversidade	 de	 vínculo	 institucional	 e	 de	 titulação	 dos	
participantes.	Uma	vez	organizadas	as	sessões,	o	coordenador	não	poderá	mais	alterá-las.	

-	Acompanhar	e	coordenar	presencialmente	as	sessões;	

-	Zelar	pela	 lista	de	presença,	passando-a	em	sala	para	a	assinatura	dos	participantes	todos	os	dias	em	que	
houver	sessão.	Os	participantes	só	receberão	o	certificado	de	apresentação	de	trabalho	caso	tenham	assinado	2	
de	3	sessões	do	ST	em	que	estiver	inscrito	(ou	a	quantidade	de	dias	que	corresponda	a	pelo	menos	75%	da	carga	
horária	total	do	ST)	



 
 
Número	de	trabalhos	e	tempo	mínimo	de	apresentação:		

-	Serão	aceitos	no	máximo	18	trabalhos	por	cada	ST,	de	modo	a	garantir	um	tempo	mínimo	adequado	para	cada	
apresentação	de	trabalho.	

		

Avaliação	de	propostas	de	STs:	

-	Uma	Comissão	Científica	aprovará,	mediante	análise,	as	propostas	de	ST	que	mostrarem	mérito	acadêmico.	As	
propostas	 serão	 avaliadas,	 levando-se	 em	 consideração	 a	 consistência,	 relevância	 e	 clareza,	 bem	 como	 a	
experiência	profissional	dos	proponentes.		

		

O	resultado	dos	Simpósios	Temáticos	selecionados	será	divulgado	no	site	da	XI	SNH	no	dia 28	de	fevereiro	de	
2019.		

 

 

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO EM SIMPÓSIO TEMÁTICO: 

• Profissionais de História ou áreas afins com titulação mínima de graduação; 
• Estudantes de Graduação em História ou áreas afins com vinculação a programas 

institucionais (PIBIC, PIVIC, PIBID, Extensão, Monitoria, PROLICEN, etc.), ou cadastrado 
em Grupo de Pesquisa registrado no CNPq, e com aval escrito de seu(sua) orientador(a); 

• Cada proponente poderá efetuar uma única proposta de trabalho para um único ST, mesmo 
que na condição de coautoria; 

• Orientadore(a)s não serão considerados como coautore(a)s, a menos que tenham sido, de 
fato, coautore(a)s dos trabalhos com seus(suas) orientando(a)s. Para constar o nome do(a) 
orientador(a), este deverá efetuar a inscrição no evento. Ainda assim, conforme indicado 
imediatamente acima, será permitida apenas uma inscrição de trabalho em ST, seja na 
condição de autoria individual ou na de coautoria; 

• A tabela contendo os valores das inscrições para cada categoria de proponente de trabalho, 
assim como de ouvintes em minicursos, será divulgada oportunamente. 

 


