Seminário da Semana de Museus da UFPel 2019
Museus como núcleos culturais: o futuro da tradição

Estão abertas as inscrições para comunicações de trabalhos a serem
apresentados no Seminário da Semana de Museus da UFPel 2019, que
acontecerá no Auditório do Museu dos Doce nos dias de 14 a 16 de maio de
2019, promovido pela Rede de Museus da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da
UFPel.
Serão aceitas Comunicações de trabalhos com o tema dos museus como núcleos
culturais em todos os seus aspectos, em contínuas relações dialógicas com as
comunidades e suas tradições e que discutam permanências, singularidades e
inovações no campo museal.
Os interessados em apresentar comunicações deverão enviar para o e-mail
semanadosmuseusufpel@gmail.com os seguintes arquivos em Word:
1. Formulário de inscrição preenchido com breve currículo dos autores (Anexo 1).
2. Texto da comunicação, conforme template (Anexo 2).
Após receber a proposta de comunicação, a organização do evento enviará ao
autor uma mensagem de confirmação. Caso o autor não receba a confirmação,
deverá reenviar a proposta.
Serão selecionados até 20 (vinte) propostas de comunicações. Os textos devem
ser inéditos, ou seja, não terem sido publicados ou apresentados em outros
eventos.
A avaliação dos textos completos das comunicações terá em conta os seguintes
critérios:
- Importância do assunto desenvolvido nas áreas de conhecimento relacionadas.
- Qualidade técnica ou científica ou de extensão.
- Clareza e correção gramatical e ortográfica do texto.
- Adequação às normas indicadas no template (Anexo 2).
Os textos aceitos e apresentados no evento serão publicadas nos Anais da
Semana de Museus da UFPel 2019 em formato de e-book.
Não há taxa de inscrição para a apresentação de propostas de comunicação.
Datas e horários das apresentações das comunicações selecionadas serão
informados posteriormente. Não haverá possibilidade de alteração dos mesmos.

CRONOGRAMA
Período de inscrição

04 a 22 de abril de 2019

Seleção e divulgação das
propostas

Até 08 de maio de 2018.

Apresentação das
Comunicações

15 e 16 de maio de 2019
(Horários a serem divulgados)

Local das comunicações: Auditório do Museu do Doce - Praça Cel. Pedro Osório,
8 – Centro, Pelotas.

