EDITAL Nº 01 DE 28 DE MAIO DE 2018
Retificado em 13/06/2018

III COLÓQUIO HISTÓRIAS DO SERTÃO:
As Dimensões do Sertão na Historiografia Brasileira
A Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, por meio do
Curso de História, torna público pelo presente Edital que estarão abertas as inscrições
para o III COLÓQUIO HISTÓRIAS DO SERTÃO.

APRESENTAÇÃO
Pelo presente, lançamos o edital do III Colóquio Histórias do Sertão, com as
diretrizes para inscrição nas modalidades ouvinte e comunicação, submissão de
proposta de simpósios, submissão de proposta de minicursos e outras providências.
As atividades serão realizadas na Universidade Estadual do Maranhão,
Campus Caxias-MA, situado na Praça Duque de Caxias, SN – Centro – Caxias-MA, entre os
dias 12 a 14 de setembro de 2018.

O evento foi realizado em sua primeira edição em 2016, refletindo sobre o
universo de fontes na cidade de Caxias e suas aproximações com a perspectiva da ideia de
sertão.
Na segunda edição, 2017, buscamos ampliar as dimensões do evento tentando
agregar pesquisadores que acalentassem nossos anseios sobre as múltiplas possibilidades
de buscar compreender este sertão plural. Nesse segundo momento, contamos com a
participação de professores e alunos do Rio Grande do Norte, Piauí, além dos
pesquisadores do Maranhão.
Assim. nesta terceira edição, buscamos pensar As Dimensões do Sertão na
Historiografia Brasileira, salientando as discussões que problematizem os elementos que

configuram as leituras acerca desse espaço, com imagens e paisagens que o representam
nos escritos produzidos por vários artesãos de Clio.
Dessa forma, ousamos e desejamos agregar a esta terceira edição,
companheiros de Clio que pudessem compartilhar conosco impressões, representações,
imagens e paisagens sobre estes espaços que podem ser identificados, seja no Nordeste,
Norte e Centro Oeste como sertão, mostrando e demonstrando como temos uma
historiografia que busca ler e trazer à tona os múltiplos sentidos dados ao sertão.
.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições compreendem dois tipos distintos de público: o OUVINTE e o
COMUNICADOR – cada inscrição obedecendo as seguintes modalidades e lotes de
inscrição.
MODALIDADE: alunos/as graduação e professores/as do ensino Fundamental e do Médio
1ºLOTE
Ouvinte
R$ 15,00
11/07/18 a
Comunicador
R$ 25,00
29/07/18
2ºLOTE
30/07/18 a
20/08/18

Ouvinte

R$ 20,00

Comunicador

R$ 30,00

3ºLOTE
21/08/18 a
10/09/18

Ouvinte

R$ 25,00

MODALIDADE: Pós-graduandos/as e professores/as universitários/as
1ºLOTE
Ouvinte
R$ 30,00
11/07/18 a
Comunicador
R$ 40,00
29/07/18
2ºLOTE
30/07/18 a
20/08/18

Ouvinte

R$ 35,00

Comunicador

R$ 50,00

3ºLOTE
21/08/18 a
10/09/18

Ouvinte

R$ 40,00

O OUVINTE é aquele que figura como expectador das ações.
Durante o período de inscrição o participante deverá acessar o site do evento
http://coloquiohistoriasdosertao.com.br para realizar seu cadastro. Após o cadastro, o
mesmo deve acessar o sistema para obter detalhes para o pagamento via
depósito/transferência ou presencial e envio do comprovante de pagamento.
O COMUNICADOR é aquele que figura de forma atuante, por meio da
apresentação de trabalhos na modalidade ORAL ou PÔSTER.
Durante o período de inscrição o participante deverá acessar o site do evento
http://coloquiohistoriasdosertao.com.br para realizar seu cadastro. Após o cadastro, o
mesmo deve acessar o sistema para selecionar o minicurso, obter detalhes para o
pagamento via depósito/transferência ou presencial e envio do comprovante de
pagamento.
Cada participante na modalidade COMUNICADOR poderá submeter, no
máximo 02 (dois) trabalhos como primeiro autor e não há limite para coautoria.

PAGAMENTO
A taxa de inscrição deverá ser paga por todos que desejam participar do
evento em cada uma de suas respectivas modalidades. Não sendo permitida em

hipótese alguma a figura de pessoas não inscritas no evento em qualquer de suas
modalidades.
O participante terá um prazo de 03 (três) dias para realizar o pagamento da
sua inscrição. De 03/09/2018 a 10/09/2018 o prazo será reduzido para 01 (um) dia. O
não pagamento acarretará em cancelamento da inscrição
O participante que teve sua inscrição cancelada poderá solicitar pelo email:
inscricao@coloquiohistoriasdosertao.com.br a liberação da inscrição para o envio do
comprovante de pagamento ou impressão das informações de pagamento, obedecendo à
data limite para inscrição em cada modalidade.
Em caso de desistência de participação ou recusa de comunicação não
será devolvido os valores pagos a título de inscrição.
O pagamento da taxa de Inscrição deverá ser realiza por meio de Depósito,
transferência bancária ou pagamento presencial na Universidade Estadual do Maranhão,
Campus Caxias, de segunda a sexta das 08h00-19h00, com a equipe de monitores do
Evento.
Banco do Brasil
Agência: 0124-4
Variação: 081
Conta POUPANÇA: 40-564-7
Favorecido: Jakson dos Santos Ribeiro
Pagamento em Conta Poupança – Variação 81

NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS
O trabalho deverá ser enviado em forma de RESUMO SIMPLES no formato
.docx, EXCLUSIVAMENT PELA PÁGINA DE INSCRIÇÃO NO SITE DO EVENTO.
O resumo simples deverá conter entre 200 a 500 palavras, excluindo desta
contagem: título, nomes de autores, coautores, instituição, área de conhecimento, e-mail,
palavras-chaves. Deverá ser escrito em parágrafo único; fonte Time News Roman

tamanho 12; espaçamento entre linhas simples; texto justificado; margens superior e
esquerda 3,0cm, inferior e direita 2,0cm.
Os resumos deverão conter os seguintes tópicos: Título completo do trabalho
em caixa alta e centralizado; Autor e coautores; Informar as instituições e emails dos
autores; Texto do resumo, contendo: Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e
Discussão, Considerações Finais; Palavras-chaves (no mínimo, 3 e no máximo, 5);
Gráficos, tabelas e imagens não poderão ser incluídas devido à limitação de espaço.
A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) e as informações
contidas no resumo são de inteira responsabilidade dos autores.
Escolher um dos Simpósios Temáticos e indicar no final do resumo.
Serão desclassificados os trabalhos que não obedecerem às normas
gramaticais ou não forem submetidos de acordo com as regras estabelecidas neste
edital, sem devolução dos valores previamente pagos.
Os Coordenadores de Cada Simpósio Temático serão responsáveis pela
avaliação dos trabalhos, de acordo com os seguintes critérios:
Título: adequação ao conteúdo do resumo.
Introdução: qualidade e adequação ao objetivo do trabalho.
Objetivo: clareza, pertinência e consecução.
Metodologia: adequação e qualidade.
Resultados e Discussão: clareza, consistência, análise dos dados e alcance aos
objetivos.
Conclusão: coerência em função dos objetivos e resultados.
Qualidade da redação: ortografia e gramática.
Os autores receberão e-mail com o Parecer Final sobre o trabalho submetido:
a) Aceito: aprovado e apto para apresentação durante o evento.
b) Não aceito: reprovado e não poderá ser apresentado durante o evento.
Os autores/coautores que precisarem realizar ajustes/correções nos
trabalhos receberão e-mail com as devidas orientações.

DAS APRESENTAÇÕES
A apresentação dos trabalhos aprovados na categoria COMUNICAÇÃO ORAL
será realizada em forma de exposição oral com duração de, no máximo, 10 minutos,
seguida de um período de 5 minutos para eventuais questionamentos do avaliador.

Portanto cada trabalho terá um tempo máximo de apresentação (defesa + arguição) de
até 15 minutos.
O autor deverá estar presente no local de apresentação com, no mínimo, 20
minutos de antecedência para o início previsto da sessão em que ocorrerá sua
apresentação.
O horário e local da exposição e apresentação serão informados após a
divulgação dos trabalhos aprovados.
A apresentação poderá ser feita sob forma de exibição de slides digitais,
através de arquivo de extensão *.PPT, *.PPTX – não serão aceitos outros formatos.
A apresentação dos trabalhos aprovados na categoria PÔSTER será realizada
pela exposição dos mesmos, seguida de avaliação pela comissão científica.
O autor deverá estar presente no local de apresentação com, no mínimo, 20
minutos de antecedência para o início previsto da sessão em que ocorrerá sua
apresentação.
O horário e local da exposição e apresentação serão informados após a
divulgação dos trabalhos aprovados.

PROPOSTA DE SIMPÓSIOS
As atividades serão recepcionadas de 28 de maio de 2018 a 28 de junho de
2018.
O prazo previsto para divulgação dos resultados é até 10 de julho de 2018.
Os proponentes de simpósios deverão ter no mínimo a titulação de
Especialista em História ou áreas afins. Cada proposta poderá ter no mínimo (2) dois e
no máximo 03 (três) coordenadores.
Os coordenadores de simpósio terão isenção de pagamento da taxa de
inscrição no evento.
Os simpósios deverão estar consoantes à temática do Evento.
As
Inscrições
serão
realizadas
exclusivamente
pelo
email
inscricao@coloquiohistoriasdosertao.com.br devendo o propositor enviar a proposta
em arquivo .doc ou .docx, incluindo informações para contato.
Uma vez que o simpósio tenha sido aprovado pela Comissão Organizadora,
seu título e ementa serão divulgados no site do evento e as submissões individuais serão

encaminhadas aos coordenadores para avaliação através do mesmo site, devendo ser
observados os prazos previstos no cronograma que será oportunamente divulgado.
Caberá aos coordenadores estruturar as sessões do simpósio sob sua
responsabilidade, distribuindo as atividades obrigatoriamente ao longo de todos os dias
da programação e de acordo com o turno previamente designado pela Comissão
Organizadora, idealmente em blocos de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 comunicações por
sessão.
ESTRUTURA DA PROPOSTA:
Título do Simpósio.
Coordenadores: Nome e Sobrenome (SIGLA IES, não citar
faculdade ou departamento aqui).
Ementa do Simpósio: Texto em Times New Roman 12 Normal.
Palavras estrangeiras devem estar em itálico. Para ênfase ou
destaque deve ser usado negrito MÍNIMO DE 500 E MÁXIMO DE
1000 PALAVRAS
Referências Bibliográficas conforme ABNT.

PROPOSTA DE MINICURSOS
As atividades serão recepcionadas de 28 de maio de 2018 a 28 de junho de
2018.
O prazo previsto para divulgação dos resultados é até 10 de julho de 2018.
Os proponentes de minicurso deverão ter no mínimo a titulação de Graduado
em História ou áreas afins. Cada proposta poderá ter no mínimo (2) dois e no máximo 03
(três) coordenadores.
Os coordenadores de simpósio terão isenção de pagamento da taxa de
inscrição no evento.
Os minicursos deverão estar consoantes à temática do Evento.
As
Inscrições
serão
realizadas
exclusivamente
pelo
email
inscricao@coloquiohistoriasdosertao.com.br devendo o propositor enviar a proposta
em arquivo .doc ou .docx, incluindo informações para contato.

Uma vez que o minicurso tenha sido aprovado pela Comissão Organizadora,
seu será divulgado no site do evento para que os participantes possam realizar inscrição
ESTRUTURA DA PROPOSTA:
Título do Minicurso.
Coordenadores: Nome e Sobrenome (SIGLA IES, não citar
faculdade ou departamento aqui).
Ementa do Minicurso: Texto em Times New Roman 12 Normal.
Palavras estrangeiras devem estar em itálico. Para ênfase ou
destaque deve ser usado negrito MÍNIMO DE 500 E MÁXIMO DE
1000 PALAVRAS
Referências Bibliográficas conforme ABNT.

DAS CERTIFICAÇÕES
Certificados de ouvintes: Somente os ouvintes inscritos, com frequência
igual ou superior a 75% nas atividades terão direito a certificados com 40hs de
atividades.
Certificados de comunicadores: Somente os comunicadores que estiverem
regularmente inscritos e presentes no evento terão direito a certificado na categoria
comunicador. Os comunicadores inscritos irão receber, além do certificado de 40hs,
referente à inscrição no evento, também os certificados de apresentação de trabalho.
Os participantes receberão link para acesso ao certificado em seus
respectivos emails, podendo fazer o download do certificado na página do evento
por até 90 dias após liberação dos mesmos.
Os certificados serão disponibilizados em até 15 dias após o
encerramento do evento.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Em caso de dúvida a respeito do processo de inscrição, o participante poderá
acessar o site do evento e entrar em contato com alguns dos canais disponibilizados.
Os casos omissos serão analisados e apreciados pelo Comitê Científico do
Evento.

À Comissão Científica

