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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA – SEÇÃO REGIONAL DA PARAÍBA 

(ANPUH-PB) 

 

XVII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA –  

“História: Conhecimento e Profissão” 

I ENCONTRO ESTADUAL DO PIBID EM HISTÓRIA 

GUARABIRA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – PB – BRASIL 

18 A 22 DE JULHO DE 2016 

 

Paraíba, 19 de novembro de 2015. 

2ª CIRCULAR 

ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA 

Prezada(o)s colegas associada(o)s, 

Em seguimento às nossas atividades para a organização do nosso XVII Encontro 

Estadual de História, enviamos os seguintes informes:  

1)   Em 17/09/2015, enviamos a solicitação de recursos ao CNPq, cumprindo os 

prazos para envio de propostas previsto em edital. No momento, aguardarmos 

a resposta ao nosso pedido. Em breve enviaremos também uma solicitação de 

apoio à CAPES; 

2)   Inicialmente, a interpretação do Edital do CNPq exigia o envio da 

programação completa do evento, com a previsão de todas as Conferências, 

Mesas-Redondas, Simpósios Temáticos e Minicursos. Por essa razão, enviamos 

a 1ª circular do evento com antecedência, solicitando o envio das propostas para 

atendimento desse prazo; 

3)  No processo de confecção de nossa proposta, obtivemos o esclarecimento de 

que nem todos esses dados precisariam ser enviados neste momento, o que nos 

possibilitou a disponibilidade de maior prazo para recebimento de propostas; 
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4) Por outro lado, as greves nas universidades do estado neste período (UFPB, 

UFCG e UEPB), bem como o envolvimento direto nesses movimentos por parte 

de muitos dos membros da atual diretoria, acabaram por dificultar uma maior 

interação para execução de tarefas da entidade, reduzidas a casos emergenciais. 

Diante desse quadro, reconhecemos prejuízo na própria circulação de 

informação nos últimos meses, sobretudo relacionadas à organização do 

evento, que dependia de deliberações coletivas; 

5) Nesse sentido, comunicamos que estamos reabrindo a inscrição de 

propostas de Simpósios Temáticos e Minicursos para o XVII Encontro 

Estadual de História, com o seguinte cronograma: 

De 15/06/2015 a 15/01/2016 

Inscrições de propostas de 

Simpósios Temáticos (ST) e 

Minicursos através de ficha de 

inscrição que se encontra no site 

www.anpuhpb.org e enviadas ao e-

mail xviieehanpuhpb@gmail.com ; 

De 16/01/2016 a 15/02/2016 
Avaliação dos ST e Minicursos pela 
Comissão Científica; 

Até 17/02/2016 
Divulgação dos ST e Minicursos 
aprovados pela Comissão Científica 
através do site www.anpuhpb.org ; 

De 18/02/2016 a 01/04/2016 
Inscrições para comunicações nos 
ST; 

De 02/04/2016 a 29/04/2016 
Avaliação das propostas de 
comunicação pelos coordenadores 
de ST; 

Até 30/04/2016 
Envio das cartas de aceite das 
comunicações aceitas nos ST; 

Até 01/06/2016 
Envio dos textos completos das 
comunicações para publicação nos 
Anais eletrônicos do evento; 

Até 01/07/2016 
Inscrições de ouvintes nos 
minicursos. 

http://www.anpuhpb.org/
mailto:xviieehanpuhpb@gmail.com
http://www.anpuhpb.org/


 
 

ANPUH-PB – Associação Nacional de História – Seção Paraíba    (CNPJ 13.348.526/0001-09)                                     
Endereço: Bloco F – NDIHR – Campus I – Cidade Universitária – UFPB – CEP 58059-900 – João Pessoa – PB                      

Sítio eletrônico: anpuhpb.org                      e-mail: anpuhpb@hotmail.com       
 

6)  Informamos que as propostas já enviadas estão devidamente asseguradas e 

serão enviadas ao Comitê Científico para avaliação no devido prazo estipulado 

acima. Caso os proponentes desejem realizar alguma alteração, atualização etc., 

poderão entrar em contato com a organização através do e-mail 

xviieehanpuhpb@gmail.com, para os devidos procedimentos; 

7) Abaixo, seguem os critérios de submissão de propostas de Simpósios 

Temáticos, Oficinas e Comunicações; 

 
A Diretoria e Comissão Organizadora  

 

 

CRITÉRIOS PARA OFERECER SIMPÓSIO TEMÁTICO E/OU MINICURSO: 

 Os proponentes devem possuir título de mestre ou de doutor(a); 

 A organização recomenda que os ST e Minicursos sejam coordenados por 2 (dois) 

proponentes, sendo este o seu número máximo; 

 Um dos proponentes poderá ser mestrando, desde que o outro seja mestre ou 

doutor(a); 

 Ambos os proponentes devem ser associados da ANPUH com a quitação de suas 

anuidades até o último dia das inscrições em ST, em 01/04/2016; 

 Cada coordenador de ST ou Minicurso só poderá estar envolvido em apenas uma 

proposta de cada modalidade; 

 Somente ocorrerão os ST que obtiverem o número mínimo de 10 (dez) 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. Em caso de inviabilidade, os trabalhos aprovados serão realocados, de 

acordo com as possibilidades; 

 Cada Minicurso deverá 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. 

 

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO (COMUNICAÇÃO) EM SIMPÓSIO 

TEMÁTICO: 

 Profissionais de História ou áreas afins com titulação mínima de graduação; 

mailto:xviieehanpuhpb@gmail.com
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 Estudantes de História ou áreas afins com vinculação a programas institucionais 

(PIBIC, PIVIC, PIBID, Extensão, Monitoria, PROLICEN, etc.) 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; 

 Orientadores não serão considerados como coautores, a menos que tenham sido, 

de fato, coautores dos trabalhos com seus orientandos. 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. 

 


