
 

 

IV Seminário sobre Memória e Patrimônio 

Memória, Patrimônio e Tradição 

Data: 22 a 24 de setembro de 2010 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO NO IV SIMP 

1. Estão abertas do dia 01 de fevereiro até o dia 31 de março de 2010, as inscrições 

para comunicações no IV Seminário Internacional sobre Memória e Patrimônio, que 

deverão contemplar o tema "Memória, patrimônio e tradição". 

 

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

simp.ufpel@gmail.com os seguintes arquivos em Word: 

1. Formulário de inscrição preenchido (em anexo) 

2. Texto completo da comunicação, com até 10 páginas, resumo de 100 a 150 

palavras (espaçamento simples), 3 palavras-chave, texto incluindo figuras e 

referências, conforme modelo em anexo. 

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

referências, com até 10 linhas em fonte Trebuchet 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 co-autoria. 

Não serão aceitas inscrições por carta ou fax.  

 

3. 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. 

 

4. Serão avaliadas somente as propostas de comunicações encaminhadas conforme o 

modelo e no prazo estabelecido. Serão selecionadas até 80 (oitenta) comunicações 

divulgadas em até 2 (duas) chamadas. As propostas deverão ser inéditas: não 

publicadas ou apresentadas em outros eventos. 

 



 

 

 

5. Os autores das comunicações selecionadas deverão efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição no evento até as datas indicadas no cronograma. Após realizarem o 

pagamento, deverão enviar os comprovantes digitalizados, junto com carta 

informando o título da comunicação e nome de cada autor para o e-mail 

simp.ufpel@gmail.com. No assunto deverá ser especificado: Pagamento de Inscrição 

de comunicação. 

Esse procedimento deverá ser realizado dentro do prazo estabelecido para inscrição. 

A comissão organizadora enviará confirmação de recebimento da inscrição.  

O procedimento se repetirá caso ocorra 2ª chamada de selecionados. 

 

6. Datas e horários das apresentações das comunicações selecionadas serão informados 

no site do evento. Não haverá possibilidade de alteração dos mesmos. 

 

7. Todos os textos selecionados e apresentados no IV SIMP serão publicados nos Anais 

eletrônicos do evento.  

 

8. A seleção das comunicações ocorrerá segundo os critérios gerais: 

• Adequação ao tema Patrimônio, Memória e tradição; 

• Importância do assunto desenvolvido às áreas de conhecimento relacionadas; 

• Qualidade científica; 

• Clareza e correção gramatical e ortográfica do texto. 

 

Cronograma 

Inscrição da proposta 01 de fevereiro até 31 de março  

Seleção das propostas  01 a 18 de abril  

1ª chamada das propostas selecionadas 19 de abril  

Inscrição obrigatória dos autores das propostas 

selecionadas 

Até 25 de abril  

2ª chamada das propostas selecionadas 26 de abril 

Inscrição obrigatória dos autores das propostas 

selecionadas 

Até 03 de junho 

 


