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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

CENTRO DE ARTES HUMANIDADES E LETRAS 

COLEGIADO DE HISTÓRIA 

 

 

II ENCONTRO DE HISTÓRIA DO CAHL 

 

 

EDITAL 001/2013 

 

 

A Comissão Organizadora da II ENCONTRO DE HISTÓRIA DO CAHL, com o 

Tema “DESCORTINANDO A HISTÓRIA: ABORDAGENS, PERSPECTIVAS E 

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES”, a ser realizado no período de 12 a 15 de 

Dezembro de 2013, no Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia – Campus de Cachoeira - BA, torna público o 

Edital 001/2013 para a proposição de Simpósios Temáticos – ST’s, Minicursos 

e Oficinas, conforme as normas e prazos descritos abaixo: 

 

1. SIMPÓSIOS TEMÁTICOS – ST’s 

1.1 Os Simpósios Temáticos poderão ser propostos por Doutores, Mestres e 

Estudantes de pós-graduação em História e áreas afins. 

1.2 Cada Simpósio poderá ter até dois coordenadores. 

1.3 Em caso de aprovação da proposta de Simpósio Temático pela Comissão 

Organizadora os proponentes assumirão a tarefa de avaliar os resumos 

propostos em seus respectivos simpósios e coordenar as apresentações dos 

mesmos durante o evento. 

1.4 Cada simpósio temático funcionará com o número máximo de 12 

apresentações, distribuídas no dia 13 de dezembro de 2013. 
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1.5 A organização do II ENCONTRO DE HISTÓRIA DO CAHL não se 

responsabilizará com gastos de translado, hospedagem, alimentação e outros 

dos coordenadores. 

1.6 Os textos de apresentação de proposta de Simpósio Temático devem ter 

de até 2000 caracteres com espaços. 

1.7 O(s) proponente(s) deverão preencher a Ficha de Proposição de Simpósio 

Temático disponível provisoriamente no site do evento, disponível no 

endereço iiencontrocahl.wix.com/historia.  

1.8 A data limite para a Proposição de Simpósios Temáticos é 04 de outubro 

de 2013, tendo em vista que as inscrições começarão no dia 16 de setembro 

de 2013.  

 

2. MINICURSOS 

2.1 Os Minicursos terão como público alvo os estudantes de graduação e pós-

graduação e outros interessados. 

2.2 Os Minicursos poderão ser propostos por Doutores, Mestres e Estudantes 

de graduação e pós-graduação e outros interessados em História e áreas afins. 

2.3 Cada Minicurso poderá ter até dois proponentes. Deverá ter carga horária 

de 04 h/a e será realizado no dia 13 de dezembro de 2013. 

2.4 A organização da II SEMANA DE HISTÓRIA DO CAHL não se 

responsabilizará com gastos de translado, hospedagem, alimentação e outros 

dos proponentes. 

2.5 A proposta deverá conter Título, Nome(s) do(s) proponente(s), Instituição e 

um resumo de no máximo 2000 caracteres. 

2.6 O(s) proponente(s) deverão preencher a Ficha de Proposição de Minicurso 

disponível provisoriamente no site do evento, disponível no 

endereço iiencontrocahl.wix.com/historia. 

2.7 A data limite para a Proposição de Minicursos é 16 de novembro de 2013. 

 

3. OFICINAS 

3.1 As Oficinas terão como público alvo os estudantes do Ensino Médio. 
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3.2 As Oficinas poderão ser propostos por Doutores, Mestres, Estudantes de 

pós-graduação e graduação em História e áreas afins. 

3.3 Cada Oficina poderá ter até dois proponentes. Deverá ter carga horária de 

04 h/a, e será realizada no dia 13 de dezembro de 2013. A proposta deverá ser 

pensada para atender especialmente a estudantes do Ensino Médio. 

3.4 A organização da II SEMANA DE HISTÓRIA DO CAHL não se 

responsabilizará com gastos de translado, hospedagem, alimentação e outros 

dos proponentes. 

3.5 A proposta deverá conter Título, Nome(s) do(s) proponente(s), Instituição e 

um resumo de no máximo 2000 caracteres. 

3.6 O(s) proponente(s) deverão preencher a Ficha de Proposição de Oficina 

disponível provisoriamente no site do evento, disponível no 

endereço iiencontrocahl.wix.com/historia. 

3.7 A data limite para a Proposição de Oficina é 16 de novembro de 2013. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Os proponentes de simpósio temático, minicursos e oficinas que tiverem as 

suas propostas aceitas deverão obrigatoriamente se inscrever no evento.  

4.2 Cada proponente poderá enviar apenas uma proposta de simpósio temático 

em autoria ou co-autoria, e apenas uma proposta de minicurso ou de oficina 

em autoria ou co-autoria. 

4.3 Os casos omissos nesse edital serão avaliados pela comissão 

organizadora da II SEMANA DE HISTÓRIA DO CAHL e divulgados através do 

site iiencontrocahl.wix.com/historia. 

 

 

 

Cachoeira, 16 de Setembro de 2013 

Fabricio Lyrio Santos 

Comissão Organizadora 


