Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de História

Programa de Estudos Medievais

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2011.
Instruções gerais sobre a IX Semana de Estudos Medievais - 2011
Com o objetivo de divulgar e esclarecer detalhes referentes ao evento, destacamos os seguintes aspectos:
1. a atividade tem caráter interdisciplinar. Logo, estão convidados a participar, como comunicadores,
alunos das áreas de História, Letras, Artes, Filosofia, Teologia, Direito, Educação, e afins;
2. como nas edições anteriores, só poderão apresentar trabalhos alunos que estão cursando a graduação
ou a pós-graduação ou que finalizaram seus cursos a partir de dezembro de 2009;
3. os trabalhos a serem apresentados devem, necessariamente, abordar aspectos concernentes ao medievo
ou tratar de permanências e/ou leituras sobre este período histórico;
4. todos os ouvintes e comunicadores deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte
reais);
5. as inscrições para comunicadores e ouvintes deverão ser realizadas no Programa de Estudos
Medievais, localizado no prédio do Instituto de História (Largo de São Francisco, 1 - Centro, sala 325b),
de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, entre os dias 17 e 30 de outubro de 2011;
6. somente residentes fora do estado do Rio de Janeiro poderão fazer a inscrição por e-mail
(ixsemanapem@gmail.com). Neste caso, a taxa deverá ser paga durante o evento;
7. no ato da inscrição, os comunicadores deverão entregar preenchida a ficha, que se encontra disponível
no endereço eletrônico do evento (www.pem.historia.ufrj.br/FichaInscricaoIXSEM.doc ), e o resumo do
trabalho (CD e impresso);
8. o resumo anteriormente referido deverá conter entre 15 e 20 linhas, em cópia impressa e CD, digitados
em Word for Windows; fonte Times New Roman n. 12; papel A4; espaço 1,5; alinhamento justificado;
margem superior 3 cm, inferior 2,5 cm, esquerda 3 cm, direita 2,5 cm, e com a seguinte disposição: título
centralizado em letra maiúscula; nome do autor na segunda linha, seguido pela identificação da
instituição a que está/esteve vinculado, iniciando na quarta linha. O resumo não poderá ter notas.
9. trabalhos em coautoria serão aceitos, desde que os autores atendam todas as condições anteriormente
indicadas.
A apresentação dos trabalhos em co-autoria deverá necessariamente ser feita por pelo menos um dos
autores;
10. cada comunicador só poderá inscrever um trabalho;
11. sobre as sessões coordenadas: a inscrição para tal modalidade deverá ser feita em ficha específica,
disponível
no
endereço
eletrônico
do
evento
(www.pem.historia.ufrj.br/
InscricaoSessaoCoordenadaIXSEM.doc). Poderão ser coordenadores mestres, doutorandos e doutores. O
coordenador só deverá pagar a taxa de inscrição se também for apresentar comunicação. Cada sessão
coordenada deverá ter no mínimo 4 e no máximo 5 comunicações. Os coordenadores podem propor mais
de uma sessão;
12. só terão direito ao certificado aqueles que apresentarem sua comunicação durante o evento, salvo nos
trabalhos em co-autoria, como destacado no item 9, e
13. por fim, ressaltamos que o texto completo das comunicações, visando a sua eventual publicação nas
atas, deverá ser entregue no dia 14 ou 15 de dezembro de 2011, na sala do Pem, entre 14 e 17h. As normas
para
a
apresentação
dos
textos
estão
no
endereço
eletrônico
do
evento
(www.pem.historia.ufrj.br/IXSem.htm).
Andréia Lopes Frazão da Silva
Leila Rodrigues da Silva
Largo S. Francisco de Paula, 1/ 325 B
Centro - Rio de Janeiro - CEP 20051-070

http://www.pem.historia.ufrj.br/
pem@ifcs.ufrj.br

