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

CARTA CONVITE

No ano de 2019, no período de 15 a 18 de outubro, realizaremos os XIII Colóquio
Nacional e VI Colóquio Internacional do Museu Pedagógico intitulados: “Distopia,
barbárie e contraofensivas no mundo contemporâneo”.
Os Colóquios são realizados bianualmente com o intuito de divulgar resultados de
pesquisas dos grupos vinculados ao Museu Pedagógico da UESB, bem como propiciar
diálogos com pesquisadores de diversas universidades nacionais e internacionais.
Para o evento, está prevista a realização de Colóquios Temáticos, nos quais
ocorrerão as sessões de comunicação científica. Assim, convidamos aos que preenchem
os requisitos, citados a seguir, para enviarem propostas de Colóquios Temáticos durante o
período
de
01
a
24
de
fevereiro
de
2019,
pelo
e-mail:
coloquiomuseupedagogico@gmail.com
Salientamos que:
a) Os Colóquios Temáticos deverão ser coordenados por, no máximo, 3
coordenadores doutores integrantes de Grupos de Pesquisa cadastrados no diretório do
CNPq. Um dos coordenadores deve ter vínculo como docente em programa de pósgraduação stricto sensu;
b) Os coordenadores deverão efetuar inscrição com apresentação de comunicação
científica no Colóquio Temático que irão coordenar;
c) Os proponentes serão responsáveis por captar recursos para custear todas suas
despesas de deslocamento, alimentação, hospedagens e outros custos adicionais.
Para a inscrição das propostas dos Colóquios Temáticos será necessário observar
a obrigatoriedade da afinidade entre a proposta e o tema geral do Colóquio, e
preencher o formulário anexo, com as seguintes informações:


Título do Colóquio Temático – máximo de 90 caracteres (com espaços);



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 1.000 caracteres (com espaços), fonte Times New Roman,
tamanho 12, espaço simples.

Os Colóquios Temáticos aprovados serão divulgados pela coordenação do evento
para o público interessado até 11/03/2019 bem como as orientações e critérios para o
procedimento da inscrição, avaliação e aprovação das comunicações científicas.
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Caberá aos coordenadores dos Colóquios Temáticos:
a) coordenar a avaliação dos trabalhos inscritos no Colóquio sob sua
responsabilidade, segundo critérios fornecidos pela organização do evento;
b) remeter os resultados da avaliação das comunicações científicas para a
coordenação 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 XIII Colóquio Nacional e
VI Colóquio Internacional do Museu Pedagógico
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