UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – PROEX
MUSEU PEDAGÓGICO – CASA PADRE PALMEIRA

CARTA - CONVITE
Vimos, por meio desta, comunicar que, de 26 a 29 de setembro de 2017, serão
realizados os XII Colóquio Nacional e V Colóquio Internacional do Museu
Pedagógico intitulados: “Estado, política e sociedade: está o mundo de ponta cabeça?”.
Para o evento, está prevista a realização de conferências, mesas temáticas e
colóquios temáticos.
As sessões de comunicação científica acontecerão a partir da inscrição e seleção
dos trabalhos nos Colóquios Temáticos, coordenados por pesquisadores associados a
grupos de pesquisas e vinculados a programas de pós-graduação. Assim, convidamos
aos que preenchem os requisitos citados para enviarem propostas de Colóquios
Temáticos durante o período de 06/02 a 28/02, através do e-mail:
coloquiomuseupedagogico@gmail.com
Vimos salientar que:
(a) Os Colóquios Temáticos deverão ser coordenados por, no máximo, 3
coordenadores doutores integrantes de Grupos de Pesquisa cadastrados no diretório do
CNPq, preferencialmente inscritos no diretório há, pelo menos, dois anos e vinculados
como docentes a programas de pós-graduação stricto sensu;
(b) Os coordenadores poderão efetuar inscrição no Colóquio com apresentação de
comunicação científica;
(c) Os proponentes serão responsáveis por captar recursos para custear todas as
despesas de deslocamento, alimentação, hospedagens e outros custos adicionais.
Para a inscrição das propostas dos Colóquios Temáticos será necessário preencher
o formulário abaixo, com as seguintes informações:
Título do Colóquio Temático (máximo de 10 palavras);


Grupo de pesquisa;



Nome(s) do (s) Coordenador(es), CPF ou Passaporte, filiação institucional,
titulação e outros dados cadastrais e de contato (e-mail, telefone fixo e celular);



Resumo com até 250 palavras, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço
simples;



Objetivo com até 40 palavras, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço
simples;



A proposta deve, obrigatoriamente, apresentar afinidade com o tema geral do
Colóquio.

Os Colóquios Temáticos aprovados serão divulgados pela coordenação do evento
para o público interessado até 06/03/2017 bem como as orientações e critérios para o
procedimento da inscrição, avaliação e aprovação das comunicações científicas.
Caberá aos coordenadores dos Colóquios Temáticos:
(a) avaliar as comunicações científicas, no período de 24/04/2017 a 22/05/2017;
(b) remeter os resultados da avaliação das comunicações científicas para a coordenação
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do evento;
(c) coordenar as atividades do Colóquio Temático durante o evento.
Cada Colóquio Temático deverá ter no mínimo cinco e no máximo 30 trabalhos
aprovados. Caso o número mínimo não seja atingido, o colóquio será cancelado e os
inscritos serão realocados.
Atenciosamente,
Comissão Organizadora dos XII Colóquio Nacional e
V Colóquio Internacional do Museu Pedagógico da UESB
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