ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA-ANPUH
SEÇÃO REGIONAL DA PARAÍBA
GESTÃO 2008-2010

Boletim Informativo 04 – 19/outubro/2009

Prezados Colegas Anpuhanos da Seção Regional da Paraíba,
O Boletim da ANPUH-PB tem o objetivo de sistematizar e divulgar as informações
de interesse dos historiadores da Paraíba: eventos, lançamentos de publicações,
chamadas para publicações, concursos, defesas de dissertação, atividades de
grupos de pesquisa, entre outros. Portanto, convidamos aqueles que desejem
veicular este tipo de informação que enviem os dados para reginacg@terra.com.br
[endereço eletrônico da Secretária da ANPUH-PB]. A periodicidade do Boletim
dependerá do fluxo das informações.
Nesta Edição:
1.Novo sítio eletrônico da ANPUH-PB; 2.XIV Encontro Estadual de História;
3.Chamadas de publicações; 4.Lançamentos de obras; 5.Eventos; 6.Seleção
para Programa de Pós-Graduação; 7.Concursos.

1. Novo sítio eletrônico da ANPUH-PB.
O sítio eletrônico da Seção Regional ANPUH-PB sofreu uma mudança de
endereço e de formatação com o objetivo de torná-lo mais claro e direto. Visite-o e
envie

sugestões

para

http://www.anpuhpb.org.

anpuhpb@gmail.com.

O

novo

endereço

é:

2. XIV Encontro Estadual de História
ATENÇÃO! ALTERAÇÕES NAS REGRAS PARA O ENVIO DE PROPOSTAS!!!
TEMA: História, Memória e Comemorações
LOCAL: João Pessoa – Campus da UFPB
PERÍODO: 26 a 29 de julho de 2010
CALENDÁRIO: Primeira Etapa
1º. de outubro a 20 de novembro de 2009 – Prazo para inscrição de propostas de
Simpósios Temáticos e Mini-cursos.
Regras para o envio de propostas:
1. Poderão encaminhar propostas de Simpósios Temáticos e Mini-cursos, os
sócios da ANPUH (de qualquer sessão regional) que estejam quites com a
anuidade 2009 e para cada proposta aceita-se até dois proponentes, COM
TITULAÇÃO MÍNIMA DE MESTRADO. A Comissão organizadora do
evento, avaliando as considerações feitas por vários sócios da entidade,
decidiu pela alteração da titulação mínima dos proponentes de STs e MCs.
2. As propostas, tanto de Simpósios Temáticos como de Mini-cursos, deverão
ser feitas por meio de formulário que está disponível no sítio eletrônico
(http://www.anpupb.org) desde 1º. de outubro, e devem ser enviados para o
e-mail anpupb@gmail.com .
3. Os resumos das propostas, que deverão constar no formulário, obedecerão
à seguinte formatação: Texto justificado; Fonte: times new roman; Tamanho
da fonte 12; Espaçamento: 1,5; Dimensão: até 3.000 caracteres, incluindo
espaços.
AJUDE NA DIVULGAÇÃO DO NOSSO EVENTO!

3. Chamada para publicações:


Minemosine Revista ( primeira revista de história da UFCG - aberto a
chamada de artigos) www.ufcg.edu.br/~historia/mnemosinerevista/



SAECULUM. Revista de História. Publicação do Departamento de História
e Programa de Pós-Graduação em História da UFPB.
Encontra-se aberto, até 30 de outubro de 2009, o prazo para submissão de
trabalhos (artigos e resenhas) para o número 21, Dossiê História e Teoria
da História, com lançamento previsto para fevereiro de 2010. Para
informações completas consultar: http://www.cchla.ufpb.br/ppgh/

4. Lançamentos:


A coletânea Cultura e Cidades será lançada na próxima quarta-feira, dia
21/10/2009, às 19:30, no Hall do Centro de Extensão, durante a Semana de
Ensino Pesquisa e Extensão do Centro de Humanidades da UFCG. A obra
trata de diferentes experiências urbanas na Paraíba (Campina Grande,
Cajazeiras e Pombal) e Rio Grande do Norte (Caicó e Natal), além do
Maranhão e conta com artigos dos anpuhanos Antonio Clarindo, Severino
Cabral, Iranilson Buriti e Regina do Nascimento do PPGH-UFCG, além de
professores da UFRN, com apresentação da professora Regina Behar do
PPGH/UFPB.



Em 9 de outubro, no auditório da Fundação Casa de José Américo em João
Pessoa, ocorreu o lançamento da segunda edição da obra da professora
Rosa Maria Godoy Silveira, O Regionalismo Nordestino, um clássico da
historiografia brasileira sobre a questão regional.

5. Eventos:


I Seminário Nacional Fontes Documentais e Pesquisa Histórica:
diálogos disciplinares que irá acontecer entre os dias 1 e 4 de dezembro
de 2009 realizado pelo Programa de Pós-Graduação da UFCG.
Informações

no

sítio

eletrônico:

www.ufcg.edu.br/~historia/isnfdph.

6. Seleção para Programa de Pós-Graduação:


PPGH/UFCG. Calendário da Seleção 2010.
Inscrições para o processo seletivo: 05/10/2009 a 09/11/2009;
Local: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Secretaria do

PPGH Centro de Humanidades, Bloco BH, 1º Andar Cidade Universitária –
Bodocongó Campina Grande - PB - Brasil CEP: 58.429-140 Fones/ Fax: (0-XX83) 3310-1495. E-Mail: ppgh@ufgc.edu.br. As inscrições poderão ser feitas
pelo Correio (via Sedex), sendo considerada a data de envio registrada no
envelope.
Informações: Sítio eletrônico: www.ufcg.edu.br/~historia/

7. Concurso:


Concurso na Universidade Estadual de Feira de Santana (BA): vagas p/
auxiliar, assistente e adjunto nas áreas de história, geografia, educação,
psicologia, saúde, física, matemática e biologia. link do edital:
http://www.uefs.br/portal/downloads/editais/abertura-de-inscricao/editalselecao-professor-3-2009.pdf/view

***************

