RETIFICAÇÃO DE EDITAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS A SEREM
APRESENTADOS NO 15º CONGRESSO DE HISTÓRIA E DE ESTUDOS REGIONAIS DO GRANDE
ABC

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC (CIGABC) torna pública a alteração de alguns
itens do edital e do cronograma previsto no item 8 do Edital de Chamamento dos trabalhos a
serem apresentados no 15º Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC.
Considerando a pandemia de Covid-19 e o impedimento para a realização de encontros
presenciais;
Considerando a necessidade de respeitar o tempo de pesquisa dos trabalhos
selecionados,
A Comissão Organizadora do Congresso, composta pelos membros do Grupo Temático
História e Memória, deliberou:
- pelo adiamento do referido Congresso para 2022;
- pela realização das sessões de comunicação em 2021, de forma virtual, como atividade
preparatória ao Congresso e comemorativa dos 30 Anos do evento;
- pela substituição dos pôsteres por apresentações orais;
- pela inclusão de mais um trabalho, tendo em vista que o edital original não previu
critério de desempate caso os participantes tivessem a mesma pontuação.
Em função disso, retificamos os seguintes itens do Edital de Chamamento:
4.3. Serão selecionados 49 (quarenta e nove) trabalhos a serem apresentados oralmente
nas sessões de Comunicações, por videoconferência, pela ferramenta Google Meet.
4.3.1. As sessões de comunicação acontecerão, conforme cronograma a seguir:
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Comunicações

Data

Horário

Quantidade de
apresentações

1

06/10/2021

14h

5

2

08/10/2021

10h

5

3

13/10/2021

14h

5

4

15/10/2021

10h

5

5

20/10/2021

14h

5

6

22/10/2021

10h

5

7

27/10/2021

10h

5

8

03/11/2021

14h

5

9

05/11/2021

10h

5

10

12/11/2021

10h

4

Total

49

4.3.2. A distribuição dos trabalhos nas datas de apresentação será proposta pela
Comissão Organizadora.
4.3.3. As comunicações serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no Canal
Consórcio ABC no Youtube para fins de divulgação e de incentivo à pesquisa.
5.1.1. Os trabalhos selecionados terão, no máximo, 15 minutos nas Sessões de
Comunicação, conforme cronograma previsto no item 4.3.1.
5.1.4. Para participar das Sessões de Comunicação, o selecionado precisará ter acesso à
internet. Pelo computador, haverá necessidade de acessar o link da videoconferência pelos
navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox ou Edge. Pelo celular, precisará baixar o App
Hangouts Meet pelo Google Play ou iTunes Store.
5.1.7. Os apresentadores deverão acessar a sala da videochamada pelo menos 15 minutos
antes do início do horário de apresentação.
5.2. Cancelado.
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6.1. Os certificados de participação terão carga horária de 1,5 horas e serão expedidos
aos(às) autores(as) inscritos(as) e presentes no evento, mediante registro em lista de presença
eletrônica no ato da comunicação oral.
6.4. Cancelado.
7.2. Serão condições para publicação: ter o trabalho selecionado e tê-lo apresentado nas
Sessões de Comunicação.
8. CRONOGRAMA

Etapas

Prazos

Inscrição dos trabalhos

25/11/2019 a 31/01/2020 às 23h59

Seleção da Comissão Científica

10/02/2020 a 20/05/2021

Emissão de declaração de submissão de trabalhos

Até 22/07/2021

Divulgação dos
apresentação

Até 22/07/2021

trabalhos

selecionados

para

Envio das apresentações para as sessões de
Até 2(dois) dias úteis antes da apresentação
comunicação
06/10/2021 a 05/11/2021 (conforme
cronograma do item 4.31.)

Apresentação dos trabalhos aprovados
Emissão de certificados de apresentação

Até 30/11/2021

Publicação dos anais das Sessões de Comunicação

Até 17 de dezembro de 2021

Santo André, 14 de julho de 2021

JOSÉ CARLOS OROSCO ROMAN
Diretor de Programas e Projetos

ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO
Secretário Executivo
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