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Edital Nº. 04/2016 

Chamada de relatos de memórias e história do Curso de Arquivologia da 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

1. Disposições gerais 

1.1 Torna-se pública a ‘Chamada de relatos sobre a história e a memória do Curso de Arquivologia da 

Universidade Federal de Santa Maria’, que integra o calendário de comemorações dos 40 anos do 

Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sendo dirigida a 

membros e ex-membros (técnico-administrativos em educação, professores e estudantes) do Curso.  

1.2 A chamada tem por objetivo incentivar a retomada memórias e história do Curso de Arquivologia 

da UFSM, a fim de se obter subsídios para uma publicação sobre os seus 40 anos. 

2. Dos relatos 

2.1 Os relatos deverão ser de caráter pessoal, com linguagem tanto formal quanto informal 

(respeitando as normas gramaticais), tratando-se de fatos vividos e/ou experienciados pelos seus 

autores, configurando-se como memórias de uma pessoa ou de um coletivo. 

2.2 Os relatos poderão ser individuais e/ou em dupla. 

2.3 Os relatos enviados não poderão conter referência do(s) nome(s) do(s) autor(es). A identificação 

junto ao texto será feita por um pseudônimo. 

2.4 Os relatos deverão ser elaborados conforme o ‘Modelo de Relato’. 

3. Cronograma 

Descrição da atividade Data/Período 

Inscrição dos relatos 15/07/2016 a 15/08/2016 

Avaliação dos relatos 16/08/2016 a 31/08/2016 

Divulgação dos resultados 09/2016 

4. Das inscrições 

4.1 As inscrições dos relatos serão feitas exclusivamente por meio do e-mail 

<arquivologia40anos@gmail.com>, sob o assunto ‘Relato Arquivologia 40 Anos’. 

4.2 Para a inscrição deve ser enviado um e-mail com apenas um (01) relato. Em cada e-mail devem 

constar como anexos o relato, a(s) carta(s) digitalizada(s) de cessão de direitos do relato (conforme 

‘Modelo de Carta de Cessão’, uma por participante) assinada (s) e no corpo do e-mail devem constar 

os seguintes dados: 

a) Nome(s) completo(s) do(s) autor(es) do relato; 
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b) Pseudônimo adotado; 

c) RG(s) do(s) autor(es); 

d) Endereço(s) do(s) autor(es); 

e) Telefone(s) do(s) autor(es). 

5. Do julgamento 

5.1 A avaliação dos relatos será feita pela Comissão Organizadora composta por professores, ex-

professores e egressos do Curso. 

5.2 Somente serão avaliados os relatos enviados para o e-mail <arquivologia40anos@gmail.com>, 

inscritos dentro do prazo definido e elaborados de acordo com o estipulado neste edital. 

5.3 Os relatos serão selecionados com base nos critérios: originalidade, criatividade, uso correto da 

língua portuguesa e relevância para a retomada da história do Curso de Arquivologia da UFSM. 

5.4 A Comissão Organizadora divulgará no site institucional do Curso, bem como em seus demais 

canais de comunicação, informações sobre os resultados obtidos nesta chamada. 

6. Da premiação 

6.1 Os autores dos relatos selecionados receberão certificados.  

7. Disposições finais 

7.1 Os esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada poderão ser obtidos pelo e-mail 

<arquivologia40anos@gmail.com>, sob o assunto ‘Esclarecimento Arquivologia 40 Anos’. 

7.2 Serão excluídos os relatos que apresentarem preconceito, uso de palavras de cunho ofensivo, 

desrespeito a pessoas e/ou instituições. 

7.3 As questões não previstas neste edital e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora. 

7.4 O ato de inscrição nesta chamada implica na aceitação e concordância com todos os itens da 

mesma. 

 

Santa Maria, 15 de julho de 2016. 
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