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SEMANA NACIONAL DE ARQUIVOS NA UFSM
03,04 e 05 de junho de 2019
O Núcleo de Organização da Semana Nacional de Arquivos na UFSM torna

público o edital de submissão de trabalhos a serem apresentados no Colóquio de

Pesquisa & Extensão em Arquivologia, evento integrante da Semana Nacional de
Arquivos na UFSM, que acontecerá no Auditório Ulysses Guimarães (Sala 218), Reitoria,
Cidade Universitária, no dia 04 de junho de 2019.
1. Normas para submissão de propostas
Serão aceitas propostas de comunicações com temática referente aos arquivos,
à arquivística e à Arquivologia em todos os seus aspectos, sobretudo com ênfase nas
relações dialógicas entre os temas apresentados e as dimensões socioculturais que
envolvem a pesquisa científica e a extensão acadêmica.
As propostas deverão ser submetidas a um dos dois eixos sugeridos pelo
evento:
■ A pesquisa em Arquivologia no âmbito da pós-graduação: voltado a

pesquisadores que desenvolvam ou tenham desenvolvido trabalhos no âmbito
da pós-graduação;

■ Iniciação em pesquisa & extensão em Arquivologia: voltado a discentes
participantes de projetos de pesquisa e/ou extensão, em caráter de iniciação
científica.
Os interessados em apresentar seus trabalhos deverão inscrever-se através do
preenchimento

de

formulário

https://forms.gle/ccmgYWUxDmRYQgg8A .

no

endereço:

Após receber a proposta de comunicação, o Núcleo de Organização do evento
enviará ao autor uma mensagem de confirmação.
Serão selecionadas até 15 (quinze) propostas de comunicações. A avaliação das
submissões levará em conta os seguintes critérios:
■ Grau de importância do tema desenvolvido;
■ Qualidade técnica ou científica do trabalho;
■ Clareza e correção gramatical e ortográfica do texto.
Não haverá taxa de inscrição para a apresentação de propostas de
comunicação. Os autores das submissões aprovadas e apresentadas receberão
certificado de participação no evento.
Datas e horários das apresentações selecionadas serão informados em data
prevista no Cronograma da Semana Nacional de Arquivos na UFSM. Não haverá
possibilidade de alteração dos mesmos.
2. Cronograma (Colóquio de Pesquisa & Extensão em Arquivologia)
Evento

Data

Período de inscrições

08 a 20 de maio de 2019

Seleção e divulgação das propostas aceitas 27 de maio de 2019
Apresentação das comunicações

04 de junho de 2019, a partir das 8h30

Santa Maria, 07 de maio de 2018
Núcleo de Organização da Semana Nacional de Arquivos na UFSM

