XIV SEMANA DE HISTÓRIA POLÍTICA / XI SEMINÁRIO NACIONAL DE
HISTÓRIA: RES PUBLICA: CAMINHOS E DESCAMINHOS DA
CIDADANIA BRASILEIRA.

EDITAL PARA A SUBMISÃO DE PROPOSTA DE MINICURSO

A Comissão Organizadora da XIV Semana de História Política da UERJ, que se
realizará entre os dias 07/10/2019 e 11/10/2019, abre o presente edital para a submissão
de propostas para a coordenação de Minicursos da referida edição do evento.

I - DA CONDIÇÃO

Art. 1º A inscrição para a proposta de Minicurso deverá ter no máximo três proponentes
com, pelo menos, um deles tendo a titulação mínima de Mestre(a).

§ 1º

O evento não oferece nenhuma forma de custeio ou financiamento para que os

proponentes que tiverem suas propostas aprovadas se desloquem e/ou se hospedem no
Rio de Janeiro.

§

2º A Comissão não se responsabiliza pelo custeio de eventuais despesas relativas aos

materiais utilizados pelos proponentes.

§ 3º Os recursos tecnológicos para a realização do Minicurso, tais como notebooks,
Datashow, entre outros, devem ser providenciados pelos proponentes. No entanto, é
possível fazer a solicitação desses recursos junto a Comissão Organizadora, desde que
com antecedência e de acordo com a disponibilidade dos equipamentos.

Art. 2º O proponente deverá preencher a ementa conforme modelo disponibilizado no
site da XIV Semana de História Política.

Art. 3º A Ementa devidamente preenchida e o Currículo Lattes de cada proponente
deverão ser enviados para o e-mail semanadehistoriauerj@gmail.com. O título do email deve ser PROPOSTA DE MINICURSO: nome do minicurso. Não há qualquer
valor a ser pago para que o proponente envie proposta de minicurso.
II – DA PROPOSTA

Art. 4º Os Minicursos terão duração de 6 horas, por isso a ementa do curso deve seguir
esta carga horária.

Art. 5º A proposta deverá ser enviada entre os dias 10/06/2019 e 30/06/2019, através do
formulário

de

inscrição

devidamente

preenchido

disponibilizado

no

site

http://semanahistoriauerj.net/.

Art. 6º A submissão de propostas para Minicurso durante a XIV Semana de História
Política da UERJ é gratuita.

§ 1º Os ofertantes dos Minicursos poderão se inscrever em outras modalidades do
evento normalmente, pagando as taxas de inscrição referentes às modalidades que
houver interesse.

Art. 7º Solicitamos que os proponentes que tiverem seus minicursos aprovados ajudem
a Comissão Organizadora na divulgação dos cursos, compartilhando o material – a ser
desenvolvido pela Comissão Organizadora – em diferentes páginas de História e áreas
afins no Facebook, bem como em listas de e-mail das mais diferentes instituições de
Nível Superior.

III - DA SELEÇÃO

Art. 8º Serão selecionadas 3 (três) propostas de Minicursos.

Art. 9º Critérios de seleção serão:
a.

A adaptação do plano de minicurso proposto ao tempo e condições

disponibilizadas pela XIV Semana de História Política da UERJ.
b.

A originalidade e importância do tema.

c.

Capacidade de impacto e debate dentro do contexto de um Congresso em

História.

Art. 10º Os Minicursos Aprovados serão divulgados no dia 07/07/2019.
IV – DA REALIZAÇÃO

Art. 11º Os Minicursos ocorrerão no horário de 12h às 14h nos dias 08/10/2019,
09/10/2019 e 10/10/2019.

Art. 12º Cada Minicurso deverá ter no mínimo 10 participantes para ser realizado.

V- DOS CASOS OMISSOS

Art. 13º Fica a cargo da Comissão Organizadora a deliberação sobre quaisquer
eventuais omissões deste edital.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2019,

A Comissão Organizadora
XIV Semana de História Política
XI Seminário Nacional de História

