
         
 

 

 

 

SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL 

Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos 

 

Procedimentos para inscrição de comunicação 

 

Estão abertas do dia 16 de abril a 1o de maio de 2018, as inscrições para 

comunicações no Seminário SEMANA DOS MUSEUS DA UFPEL, evento 

participante da 16ª Semana Nacional de Museus:Museus Hiperconectados: 

novas abordagens, novos públicos, promovidos pela Rede de Museus da 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

 

Os interessados em apresentar comunicações deverão enviar, para o e-mail 

semanadosmuseusufpel@gmail.com os seguintes arquivos em Word:  

1. Formulário de inscrição preenchido (em anexo 1). 

2. Artigo da comunicação, conforme template (em anexo 2).  

3. Currículo do(s) autor(es) em forma cursiva, em um único parágrafo, com até 

10 linhas em fonte Arial 11. O currículo deve conter o nome completo, 

graduação e pós-graduação e filiação institucional. Outras informações podem 

ser acrescentadas até o limite de linhas especificado. Cada autor só pode 

apresentar uma proposta, sendo ou não em coautoria. Só serão aceitas as 

inscrições enviadas por e-mail e dentro do prazo.  

 

 Após o envio da proposta de comunicação, a organização do evento enviará 

ao autor uma mensagem de confirmação. Caso o autor não receba essa 

mensagem de confirmação, deverá reenviar a proposta.  

 Serão selecionados até 20 (vinte) propostas de comunicações. As propostas 

deverão ser inéditas: não publicadas ou apresentadas em outros eventos.  

 Não há taxa de inscrição para a apresentação de propostas de 

comunicação.  

https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2018/04/Formulario-de-inscricao-2.docx
https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2018/04/Template-Semana-dos-Museus-2018-2.docx


         
 

 

 Datas e horários das apresentações das comunicações selecionadas serão 

informados posteriormente. Não haverá possibilidade de alteração dos 

mesmos.  

 Todas as propostas selecionadas e apresentadas no evento poderão ser 

publicadas nos anais eletrônicos. No entanto, o texto deverá ser submetido 

para avaliação. A avaliação dos textos completos das comunicações 

ocorrerá seguindo os critérios gerais:  

o Importância do assunto desenvolvido às áreas de conhecimento 

relacionadas,  

o Qualidade técnica ou científica ou de extensão  

o Clareza e correção gramatical e ortográfica do texto 

 

Cronograma  

Inscrição da proposta:16 de abril a 1ode maio de 2018 pelo e-mail: 

semanadosmuseusufpel@gmail.com. 

Seleção das propostas: até 08 de maio2018. 

Data da divulgação das propostas até 10 de maio de 2018. 

Data do Seminário: 16 e 17 de maio de 2018. 

 

Observações 

 Os anais serão publicados em 2018. 

 Local das comunicações: Museu do Doce / Pça Cel. Pedro Osório, 8 – 

Centro, Pelotas.  

 Lançamentos e outras atividades serão divulgados em breve. 


