
 
  

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS – COMUNICAÇÕES ORAIS  

  

1. COMUNICAÇÕES ORAIS   

  

1.1. Nas modalidades Comunicações Orais, a/o participante deverá efetuar 

inscrição dentro dos prazos estabelecidos deste edital, submetendo o 

trabalho que será objeto de avaliação por parte da Comissão Científica do IX 

ENEMU. As propostas deverão se enquadrar em um nos eixos temáticos 

contidos aqui no edital.  

  

1.2.Durante a avaliação dos trabalhos submetidos, serão considerados pela 

Comissão Científica os seguintes aspectos: relevância do estudo, a 

metodologia, clareza e objetividade da apresentação escrita, bem como a 

originalidade do tema. Os autores dos trabalhos selecionados assumem o 

compromisso de comparecerem para apresentação em local, data e 

horário estabelecidos pela Organização, imprescindível para a emissão de 

certificação. O participante deverá identificar na ficha de inscrição o eixo 

temático do trabalho proposto.   

  

1.3.Poderão ser utilizados pelos autores os seguintes recursos audiovisuais: 

projetor multimídia e computador. A utilização de qualquer outro tipo de 

recurso ficará sob a inteira responsabilidade do (s) autor (es), que se 

encarregará de trazê-los e de instalá-los corretamente, com prévia ciência da 

Comissão Organizadora e sem atraso nos horários estabelecidos para as 

apresentações.  

  

1.4.O resumo deve ser submetido sem a identificação dos autores através do 

nome somente pelo CPF, sendo a identificação através do (s) nome (s) e 

outras informações somente será feita através da ficha, que deverá ser 

anexada ao e-mail que o candidato enviará para o IX ENEMU:  

ixenemu@gmail.com.   

  

1.5.O endereço de e-mail informado será utilizado para envio de mensagens por 

parte da Comissão Científica e Comissão Organizadora.  

  

1.6.Os resumos aprovados poderão ser publicados como Anais do IX ENEMU 

e/ou no Site do Evento e/ou no Site Museologia UFMG e/ou outro meio de 



 
publicação e divulgação pública. Conforme comunicado e decidido pela 

Comissão Científica do IX ENEMU.  

  

2. DOS AUTORES  

  

2.1.Poderá ter no máximo dois autores para cada resumo sendo ele identificado 

pelo o nome e o CPF na ficha de inscrição e o CPF no resumo.  

  

2.2.Cada autor poderá ter seu CPF e Nome vinculados no máximo de 2 

trabalhos sendo de temas diferentes e com duplas diferentes ou um solo e 

outro em dupla. Não será aceito de forma nenhuma que o autor vincule seu 

nome a vários trabalhos com o mesmo tema.   

  

2.3.O autor que tiver seu nome e CPF identificado em mais de 2 trabalhos, 

ficará a critério da Comissão Científica a decisão, que poderá ser desde a 

seleção dos trabalhos que irão ser apresentados até a exclusão dos 

trabalhos em que o autor se encontra vinculado.   

  

3. ESTRUTURA DO RESUMO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS  

  

3.1.Deverá ser digitado no editor de texto Microsoft Word, com extensão “doc.”, 

com espaçamento entre linhas de 1,5;  

  

3.2.O título deve estar na primeira linha da primeira página logo após a linha de 

divisão, em posição centralizada com tipo de fonte Times New Roman, 

tamanho 14, em negrito, caixa alta (letras maiúsculas);  

  

3.3.Duas linhas abaixo do título deverá estar o Resumo, com alinhamento 

justificado, que deve estar estruturado da seguinte forma:  

  

3.3.1. Escrito em português, com no mínimo 300 (trezentas) palavras e no 

máximo 500 (quinhentas);  

  

3.3.2. Deverá conter de três a cinco palavras-chave, separadas umas das outras 

por ponto e vírgula;  

  

3.3.3. Não serão permitidos gráficos, figuras e tabelas nos resumos;  

  

3.3.4. O resumo deve ser escrito em Times New Roman, tamanho 12.  



 
  

3.3.5. Para referências a autores e citações, no corpo do texto do resumo, 

deverá ser obedecida a NBR 10520 de 2002 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT).   

  

3.3.6. A confirmação de recebimento do resumo, ficha e pagamento não 

implicará em aceite final do trabalho. Somente após análise e 

deferimento pela Comissão Científica que o (a) autor (a) receberá 

Carta de Aceite do trabalho;  

  

3.3.7. Antes de submeter seu resumo, faça uma rigorosa revisão do 

manuscrito, atenta aos aspectos gramaticais, de formatação e 

normalização, ortografia, digitação e conteúdo, pois serão levados 

em conta pela comissão.  

  

  

4. INSCRIÇÃO DO (S) AUTOR (ES) DAS COMUNICAÇÕES ORAIS   

  

4.1.Para enviar o (s) trabalho (s) é necessário que pelo menos um dos autores se 

inscreva e pague a taxa de inscrição dentro dos prazos de inscrição;  

  

4.2.Para apresentação de trabalho (s), em todas suas modalidades, apenas um dos 

autores deverá enviar o trabalho e a ficha devidamente preenchida; caso esteja 

faltando informações na ficha o trabalho será desqualificado.   

  

4.3.A inscrição para submissão de trabalho deverá ser feita pelo autor que, 

possivelmente, apresentará a comunicação.  

  

4.4.O autor que enviar o resumo é responsável legalmente por todo seu conteúdo.  

  

4.5.O IX ENEMU, através de suas instâncias organizativas, não se responsabiliza 

ou responsabilizará pelo conteúdo dos resumos que forem divulgados e/ou 

publicados através de quaisquer meios de comunicação do encontro, pelos 

autores ou por terceiros, sendo de única e intransferível responsabilidade do 

(s) autor (es), especialmente em relação ao conteúdo;  

  

4.6.Todos os autores devem conhecer as normas do presente edital, bem como do 

conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome inserido como autor.  

  



 
5. DA AVALIAÇÃO  

  

5.1.Os trabalhos serão avaliados em duas etapas:  

  

a. Primeira Fase: Uma Comissão Científica formado por Membros 

Convidados – Estrutura de Resumo, formada por alunos de Museologia 

deverão observar se os resumos enviados, se seguem as normas do edital 

aqui exposto. Ao passar por essa fase os trabalhos serão enviados para a 

segunda fase que receberá a avaliação através da Comissão Científica 

formado por Membros Convidados – Avaliadores. Os trabalhos que não 

passarem nessa fase serão desclassificados.  

  

b. Segunda Fase: Os Membros Convidados – Avaliadores deverá avaliar os 

trabalhos conforme sua experiência profissional.    

  

5.2.Os membros convidados – avaliadores, são professores e pesquisadores, 

formados com a titulação de Mestres, Doutores, Pós-Doutores e especialistas 

envolvente aos temas relacionados. A relação dos Membros Convidados será 

divulgada no dia 14/04/2016.  

   

5.3.Os Membros Convidados avaliarão através dos seguintes requisitos expostos 

no edital:  

  

a. Aprovado: O resumo se encontra apto a apresentar.  

  

b. Reprovado: O resumo ainda não se encontra apto a uma apresentação.  

  

c. Aprovado com ressalvas: O resumo se encontra apto a uma apresentação; 

mas, ainda necessita de um estudo e/ou melhorias para uma aprovação.   

  

5.4.Os resumos serão divididos conforme o interesse de tema escolhido por cada 

membro convidado - avaliador.   

  

5.5.Não será identificado de forma alguma o nome do (s) autor (es) para os 

Membros Convidados – Avaliadores ou vice-versa.  

  

5.6.Os trabalhos serão enviados a dois Membros Convidado - Avaliador, seguindo 

os seguintes passos:  

  



 
a. 2 Aprovações – O trabalho será apresentado no IX ENEMU.  

  

b. 1 Aprovação + 1 Reprovação – O trabalho não será apresentado no 

IX ENEMU.  

  

c. 1 Aprovação + 1 Aprovação com Ressalvas – O trabalho será 

devolvido ao criador para melhorias conforme os problemas 

apresentados e ficará ou em formato de Banner ou Segunda 

Chamada (A Comissão Científica e Coordenador decidirá seu 

destino conforme o número de trabalho já aprovado).  

  

d. 2 Reprovações – O trabalho não será apresentado.   

  

e. Em caso de superação do número de trabalhos planejados pela 

Comissão no Item 6 – a e c, ficará a critério de um terceiro Membro 

Convidado – Avaliador decidir sobre os trabalhos desse item até 

chegar o número máximo a ser apresentado  

  

5.7. Os resumos em formado de Banner serão comunicados e orientado os autores 

como será a exibição e apresentação.  

   

6. DA APRESENTAÇÃO  

  

6.1.A apresentação será nas salas da UFMG - ECI (ainda a definir, podendo ser 

ampliado o local de apresentação para outras escolas) em um tempo estipulado 

pela comissão.  

  

6.2.Terá junto ao local um professor e/ou mestrando e/ou doutorando e/ou mestre 

e/ou Doutor envolvente a área que receberá o título de Membro Convidado – 

Apresentação, que acompanhará a apresentação dos trabalhos. Ao final o 

avaliador proporcionará o debate e expor sua opinião como profissional sobre 

cada trabalho.  

  

  

7. ENVIO - IMPORTANTE  

  

7.1.Enviar a FICHA DE INSCRIÇÃO e RESUMO deve estar anexado ao mesmo 

e-mail de envio.  

  



 
7.2.ENVIAR o e-mail com o TÍTULO: SUBMISSÃO DE TRABALHO para 

ixenemu@gmail.com   

  

8. OBSERVAÇÃO  

  

8.1.O Edital aqui presente pode sofrer alterações. Caso ocorra, estaremos 

divulgando.  

  

  

  

  

ANEXO 1 - DOS PRAZOS  

  

Motivo  Hora de Abertura - Data de  

Início  

Hora de Fechamento – Data de 

Encerramento  

Lançamento do 

Edital  

13h – 11/04/2016  No Dia do Evento  

Lançamento do  

Edital para 

todos os  

participantes,  

informações de  

pagamento e 

outros  

13h – 18/04/2016  No Dia do Evento  

Envio de  

Resumos 

juntamente a  

Ficha de  

Inscrição  

13h – 14/04/2016  10h – 28/04/2016  

Avaliação da  

Comissão  

Científica   

13h – 29/05/2016  23h – 04/05/2016  

Envio dos  10h – 05/05/2016  10h – 06/05/2016  



 
trabalhos  

aprovados pela 

comissão para 

os Membros  

Convidados -  

Avaliadores  

  

Avaliações dos  

Membros  

Convidados -  

Avaliadores  

13h – 06/05/2016  13h – 16/05/2016  

Envio para os 

selecionados  

para o formato  

de Banner ou  

Segunda  

Chamada para 

possível  

concerto com 

justificativa  

14h – 16/05/2016  13h – 20/05/2016  

Envio do  

Edital para o 

formato do  

Banner  

14h – 16/05/2016  13h – 20/05/2016  

Envio da Carta 

de Aceite e  

Divulgação dos 

Aprovados em  

Comunicação e 

selecionados 

para o Banner   

15h – 16/05/2016  13h – 20/05/2016  

  

  

ANEXO 2 – TEMAS  

  

a. Museologia Social.  

b. Memória e Patrimônio Cultural.  



 
c. Diretrizes e Direito Culturais.  

d. Expografia e Curadoria.  

e. Conservação e Restauração.  

f. Cultura e Informação  

g. Arquivos, Bibliotecas e Museus.  

h. Documentação Museológica.  

i. Usuários da Informação.  

j. Expografia – Planejamento  

k. Gestão Museológica.  

l. Educação em Museus.  

m. Temas de interesse geral.  

n. Acessibilidade em Museus.  

o. Museus Virtuais  

  

  

ANEXO 3 – SOBRE OS TEMAS  

  

a. Museologia Social – Resumos que trabalhem sobre a ideia e/ou o contexto de 

Museologia Social.    

  

b. Memória e Patrimônio Cultural – Resumos que trabalhem sobre a ideia e/ou contexto 

de Memória, Patrimônio e tradições.    

  

c. Diretrizes e Direito Culturais - Resumos que trabalhem sobre a ideia e/ou contexto de 

Diretrizes e/ou Leis Vigentes.    

  

d. Expografia e Curadoria - Resumos que trabalhem sobre a ideia e/ou contexto de 

Expografia e Curadoria.    



 
  

e. Conservação e Restauração - Resumos que trabalhem sobre a ideia e/ou contexto 

através de teorias, métodos e de práticas de Conservação e Restauro.  

  

f. Cultura e Informação - Resumos que trabalhem sobre a ideia e/ou contexto através de 

métodos e práticas na Cultura, Informação, Artes, Música e Letras como pesquisa e 

outros.    

  

g. Arquivos, Bibliotecas e Museus - Sobre os Arquivos, as Bibliotecas e os Museus.   

  

h. Documentação Museológica - Resumos que trabalhem sobre a ideia e/ou contexto 

através de métodos e práticas de Documentação Museológica.    

  

i. Usuários da Informação- através de métodos e práticas do usuário em Arquivos, 

Bibliotecas e Museus.   

  

j. Expografia – Planejamento - Resumos que trabalhem ou experiências sobre a ideia e/ou 

contexto através de métodos e práticas de planejamento.   

  

k. Gestão Museológica – Experiências, métodos e outros que cercam o tema de Gestão 

Museológica   

  

l. Educação em Museus - Métodos e práticas do Setor Educativo, Planejamento das ações 

educativas e sua relação com os diversos públicos.   

  

m. Temas de interesse geral - Resumos que trabalhem sobre a ideia e/ou contexto 

através de métodos e práticas de temas não ligados especificamente à Museologia; mas 

sim todas as áreas: globalização e sustentabilidade.  

  



 
n. Acessibilidade em Museus – Temas que abordem os diversos tipos de acessibilidade 

(física, visual, auditiva, motora), linguagem de sinais, uso de idiomas, entre outros.   

  

o. Museus Virtuais- Resumos que trabalhem as experiências sobre a ideia e/ou contexto 

de novas tecnologias, redes sociais, blogs e sites.  

  

 

  

ANEXO 4 – EXEMPLOS  

  

Preenchimento da Folha de Resumo:   

  


