
CIRCULAR Nº 01  

INSCRIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NA 5ª SEMANA DE HISTÓRIA  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

Niterói/RJ – 28 de agosto a 1º de setembro de 2017  

Instituto de História – Bloco O – Gragoatá  

  

As inscrições para apresentação de trabalhos, em mesas de comunicações, por alunos de graduação e 

pós-graduação para a 5ª Semana de História da UFF obedecerão à proposta a seguir:  

  

Art. 1º. O evento 5ª Semana de História da UFF contará com 45 vagas (por dia) para apresentação de 

trabalhos (com 15 minutos de apresentação) de graduandos e pós-graduandos durante o período da 

manhã de todos os dias do evento.  

  

Art. 2º. Os trabalhos devem se ligar à temática de cada dia da SHUFF, relacionando-se com o recorte 

cronológico/temático estabelecido. Assim, as comunicações deverão ser enquadradas dentro da 

seguinte divisão:  

  

28/08 – Trabalhos ligados à Teoria ou Ensino da História;  

29/08 – Trabalhos ligados à História Antiga;  

30/08 – Trabalhos ligados à História Medieval;  

31/08 – Trabalhos ligados à História Moderna;  

01/09 – Trabalhos ligados à História Contemporânea;  

  

§1º: Trabalhos com outros temas poderão ser selecionados pela Comissão Organizadora.  

§2º: Ficará vedada a Comissão Organizadora a ampliação de vagas para trabalhos, atrelada a 

disponibilidade de espaço a ser cedida pela direção do ICHF, IPSI e IHT. Tal parágrafo se justifica 

pela experiência das semanas anteriores, onde o dia de História Contemporânea apresentou um 

elevado número de trabalhos submetidos.  

  

Art. 3°. A submissão de trabalhos poderá ser realizada entre os dias 15/06 e 30/06, obedecendo ao 

horário limite de 23h59min do dia 30/06 (sexta-feira). Os interessados deverão preencher 

formulário eletrônico a ser disponibilizado em breve pela Comissão Organizadora. 

§1º: A Comissão Organizadora pode decidir, caso haja necessidade, a ampliação do prazo para a 

submissão de trabalhos.   



Art. 4º. As inscrições para apresentação de trabalho custam R$25,00, que devem ser depositados na 

Conta-Corrente 3801-6, agência 20.968-6 operação do Banco DO BRASIL. A conta está em nome 

de ALAN DUTRA CARDOSO.   

§1º: O valor só será pago pelos autores dos trabalhos selecionados para a apresentação, cujos 

nomes serão divulgados no dia 07 de julho.  

§2º: Os pagamentos deverão ser efetuados entre os dias 08/07 e 14/07, cujo comprovante deve ser 

enviado para o e-mail da organização (shuff2017.1@gmail.com) juntamente com os dados do 

comunicador. Somente serão aceitos transferências eletrônicas e depósitos realizados 

diretamente no caixa. Depósitos em caixa eletrônico não são permitidos.  

§3º: O autor selecionado para comunicação que não realizar o pagamento dentro do prazo 

estabelecido será considerado desistente. Neste caso, se começa a correr a lista de espera, caso 

houver.  

§4º: Não haverá devolução do valor pago para a comunicação, salvo em casos extremos.  

  

Art. 5°. A seleção dos trabalhos a serem apresentados será feita pela comissão organizadora da 5ª 

SHUFF, tendo por critério a adequação dos trabalhos ao tema proposto e os limites de vagas ora 

mencionado no artigo 1º desta chamada, sendo o critério principal a ordem de chegada dos 

resumos a partir do primeiro minuto do dia 15/06 às 23h59 do dia 30/06.  

  

Art. 6º. A lista final com a organização das mesas será divulgada no dia 21 de agosto.  

  

Art. 7º. Os participantes que realizarem a comunicação receberão um certificado de apresentação de 

comunicação.  

  

Art. 8º. Casos omissos a esta chamada serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 5ª SHUFF.  

  

Art. 9º. Ao realizar a inscrição, o estudante concorda com o disposto na presente circular.  

  

Niterói, junho de 2017.  

Comissão Organizadora da 5ª Semana de História da UFF 

  

  

  

  



  

  

ANEXO I 

CRONOGRAMA  

  

Prazo para proposição de comunicação (antes do pagamento).  

 

Entre 15/06 e 30/06  

Lista de trabalhos selecionados e divulgação da lista de espera, caso 

houver.  

 

Dia 07/07  

 

 

Prazo para pagamento da taxa de inscrição em comunicação Entre 08/07 e 14/07 

 

Data de divulgação da confirmação da inscrição após o pagamento.  

 

21/07 

Data de divulgação do caderno de resumos e das mesas organizadas 21/08 

  


