
IV Reuniäo do

Forum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia

Aos dezenove dias do més de outubro de 2016 as 13h3Ornin, nas dependências da
Universidade Federal do Ceará, retornou-se a IV Reunião do Forum Nacional de Ensino e
Pesquisa em arquivologia. Estiverarn presentes urn total de trinta e três (33) pessoas
representantes de 16 instituicôes, dentre pesquisadores, docentes e alunos de pOs-graduacão
da area. A reunião foi coordenada por Welder Antonio Silva, coordenador do Forum Nacional
de Ensino e Pesquisa em Arquivologia e relatada por Valéria Raquel Bertotti, professora
representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Professora Femanda Kieling
Pedrazzi (UFSM) relatou que o curso de arquivologia da UFSM está cornemorando seus 40
anos. As diferentes iniciativas para esta cornernoração vão desde exposicão itinerante, a
elaboração de urn livro de rnemórias corn antigos professores e alunos. A Professora convida a
todos a conhecerem o curso, participarem e cornernorarem corn o curso de Santa Maria. 0
coordenador agradeceu pelo relato e parabenizou o curso. Seguindo as discussôes do dia
anterior, Welder retornou o encarninharnento referente ao Tópico 4 e 5 para premiacão em
nIvel de especializacão. Para isto surgiu o questionamento se é possIvel utilizar os editais já
aprovados para premiacäo. Após discussão, encarninhou-se como proposta a formacâo de urna
ComissAo para análise e elaboração de edital para prerniacäo de trabaiho de especializacão
corn ternática arquivIstica. APROVADA. ForrnaçAo da Cornissão: Fernanda Pedrazzi
(UFSM), Evelin Mintegui (FURG) e Eliandro dos Santos Costa (UEL). Tópico 6 - Prêmio
de methor comunicaçäo oral da Reparq - Cornissão encarregada: Thiago Barros (UFPA),
Evelin Mintegui (FURG), Roberta Pinto Medeiros (FURG) e Natália B. Tognoli (IJNESP).
Thiago passou as consideracôes da comissão e a proposta de regularnento (ANEXO A)
ressaltanto que a proposta prevê a prerniacão dos cinco rnelhores trabaihos pensando em
considerar urna publicacão especial. A partir das discussôes, destacarn-se as seguintes
questôes: prerniacão por ternática ou por grupo de trabaiho, lernbrou-se que a Reparq não
possui ainda urn niirnero significativo de trabalhos inscritos para este formato; prerniar os
trabalhos escritos e/ou a apresentacão oral, destaca-se que a apresentacão oral não possui os
rnesmos espacos para valorização que o trabaiho escrito; considerando a avaliacão das
apresentacöes orais, qual seria o procedirnento da cornissão avaliadora?. Encaminharnento
para votacão: avaliar apenas o escrito ou avaliar escrita e oral . APROVADO avaliacäo do
trabaiho escrito. Foi registrado urna abstenção. A cornissão fará as adequacOes. Tópico extra
- pauta da ReuniAo dos Coordenaclores dos Cursos de Arquivologia na próxima Reparq
- Cornissão encarregada: Anna Carla Mariz (UNIRIO) e Thiago Barros (UFPA). Thiago
passou a apresentar a proposta: 1- Reformas Curriculares - HistOrico e metodologia das
reformas e revisöes cuniculares, após a I Reparq (2010) e os currIculos dos cursos criados
recenternente; 2- Trabaiho de Conclusão de Curso - No caso positivo de existéncia dos TCCs,
qual é o regimento, corno é apresentado, formato, integracão corn as linhas de pesquisa; 3-
RelaçAo da graduacão coin cursos de pós-graduacão - Quais são os cursos de pós graduacão
que o curso de Arquivologia rnantérn algurn vInculo (ou corn atuação de docentes) e corno
isso acontece; 4- Estágio não obrigatório e supervisionado; 5- Prograrnas de Iniciação
CientIfica, Extensão e Monitoria; 6- Representacão Estudantil - Se existe e qual a atuaçäo.
Destaca-se a partir das consideraçôes da plenária: a irnportância da reunião de coordenadores
conesponder a apresentacão e discussão por ponto de pauta; convidar a UNIFAI e o curso de
arquivologia para participar da Reunião; convidar paar o Forum o curso Técnico que está
sendo proposto pelo Arquivo Nacional. Encarninharnento: Pauta conforrne sugestão.
APROVADO. Tópico 10 - Processo para eleiçAo de representantes no Conarq -
Cornissão encarregada: Evelin Mintegui (FURG), Roberta Medeiros (FURG) e Valéria
Bertotti (UFRGS). Valéria contextualizou a forrnulação da proposta de Regularnento



(ANEXO B). Evelin destacou os pontos mais importantes a serem considerados. Forarn
apresentados os pontos e as principais consideraçôes conforrne segue. A) Sobre o colégio
eleitoral: a proposta inicial era de que cada curso superior de arquivologia indicaria ate 2
(dois) representantes para compor o Colégio Eleitoral. Destacarn-se as consideraçôes: a
representacâo no Conarq e do Curso e é importante que todos tenharn o mesmo quantitativo
de eleitores; a representacâo poderia ser proporcional ao nümero de docentes; cada curso
poderia ter urn representante eleitor. B) Critério de desempate: corno critério de desempate
será utilizado o corn mais velho ern idade no curso ou corn mais tempo ern exercIcio no curso
de arquivologia? C) Da votacäo: o curso teria direito a urn voto ou dois, sendo estes urn para
titular e urn para suplente? D) Dos candidatos: candidaturas individuais ou chapa corn titular e
suplente? E) JnscricAo de candidatos: a Reparq seria . F) Dos candidatos: é proposto que o
candidato tenha no rnInimo 2 anos de atividade em curso de graduacão, justifica-se pela
irnportância deste ter envolvimento nas discussöes e necessidades da area; a inscrição do
candidato deverá ser aprovadalreferendada pelo Colegiado do seu curso ou que este apresente
a ciência da isncriçäo pelo Colegiado; é possIvel ter mais de urn candidato da rnesrna
instituicão. E) A Reparg diante do processo: ter urn momento na ReuniAo de apresentacão dos
candidatos; anteriormente era o momento de eleiçao destes representantes. Encaminhamento:
1. 0 colégio eleitoral e forrnado pelos colegiados dos cursos de arquivologia em atividade
(corn turma em andamento) e o voto será encaminhado através de oficio da Coordenação de
Curso corn a ata de reunião do colegiado. APROVADO. 2. Como critério de desempate será
eleito o candidato corn mais tempo em exercIcio no curso de arquivologia. APROVADO. 3.
As candidaturas serão individuais. APROVADO. 4. Ern relação aos eleitos, o prirneiro e
segundo colocados serão os titulares, o terceiro e quarto colocados serão os suplentes.
AFRO VADO. 4. Poderão candidatar-se professores efetivos e lotados em Unidades de Ensino
de Universidades brasileiras ha, no mjnirno, 2 (dois) anos, que ministrem disciplinas corn
conteiido arquivIstico em cursos superiores de arquivologia. APROVADO. 5. A Reparq
passaria a ser o mornento de apresentacão dos candidatos. APROVADO. 6) A candidatura a
representante no Conarq é individual e deverá ter conhecimento do colegiado do seu curso.
AFRO VADO. Considerandos as alteracoes propostas, o Regulamento foi APROVADO.
Tópico 8 - Simpósios temáticos. Comissão encarregada: Leticia Molina (UEL), Maria
Leandra Bizello (UNESP) e Natália B. Tognoli (UNESP). Welder destacou que este ponto era
urna moção da idtirna Reparq. Leandra passou a apresentar a proposta (ANEXO C). A partir
das discussôes, destacarn-se as seguintes questôes: a Reparq está centrada em duas grandes
temáticas que são o ensino e pesquisa ein arquivologia, a proposta de simpósios não traria
urna descaracterização da Reunião?; caso aprovados, não deverá se transfonnar em eventos
paralelos; a media de trabaihos aprovados nas Reparqs anteriores é de 20 artigos, teremos urn
quantitativo de trabaihos para que os sirnpósios não fiquem esvaziados?; poderia ser proposto
dois eixos para a próxima Reparq e posterionnente estes irem se ampliando; é salutar a
proposta de tenTnos urn ambiente para discussão a partir de urn eixo de pesquisa ou grupo de
pesquisa, entretanto seria o momento para este encaminharnento?; importante manter a
qualidade das avaliaçóes dos trabalhos; corno sugestão é importante investir nos grupos de
pesquisa para que estes crescarn e possarn no futuro proporem os sirnpósios; a proposta está
bern construIda, entretanto questiona-se se seria este o momento; recomenda-se que a
coordenacão da Reparq reilina os trabalhos aprovados em eixos para urn diálogo construtivo;
corn a criacão dos simpósios ou GTs (grupos de trabalho) a premiacão de melhor trabaiho das
comunicacôes poderia ser indicado pelo coordenador; a cornissão cientIfica da Reparq
atualmente e inica, corn os sirnposios temáticos esta comissão teria outra configuracão e uma
divisão; a principal preocupacão é o fortalecirnento da Reparq. Encarninhamento: 1. Para
próxirna Reparq teremos a criacão de Sirnpósio: Sim (1 voto); Não (30 votos); abstencôes
(1). 2. Na Reparq em 2017 voltar a discutir a criação dos Sirnpósios. APROVADO. Destaca-
se a importância da avaliação dos resultados obtidos da Reparq e a reunião do Fórurn
constituindo o lugar para a análise e discussão destas, assim como a retornada das rnoçôes e



grupos de trabaihos encaininhados nas Reparqs. 0 grupo destaca ainda que esta reunião é a
primeira que retorna, apartir de urna pauta definida anterionnente, as discussöes das Reparqs
anteriores. Encarninharnentos: Que as reuniôes do forum conste corno urn dos pontos de
pauta a avaliação da Reparq anterior. AFRO VADA. Tópico 7 - Etapa final da Pesquisa de
Harmonização curricular. Cornissão encarregada: Cintia Aneguy (UFMG), Weldel Antonio
Silva (UFMG) e Leandro (UFMG) Welder contextualizou o trabalho desenvolvido ate o
momento e destacou que na iiltirna Reparq foi solicitado que os cursos realizern uma
avaliacão sobre a contribuicão do trabalho de Harmonização Curricular para alteracöes
curriculares e desenvolvimento de cada curso. A cornissão propôe-se a elaborar urn
questionário/roteiro que será encarninhado as coordenacôes de curso a firn de sistematizar os
dados e apresentar na Reparq ern 2017. APROVADO. Tópico 9 - Integracão dos Grupos
de Pesquisa na area de Arquivologia. Cornissão encarregada: Angélica Alves da Cunha
Marques (UnB), Cynthia Roncaglio (UnB), Natália Tognoli (Unesp) Thiago Barros (UFPA).
Thiago passou a apresentar o levantamento elaborado. Destacou que somam 150
pesquisadores vinculados em gnipos de pesquisa corn temáticas arquivIsticas, onde a maioria
possui mestrado e doutorado. São 46 Grupos de Pesquisa corn temáticas arquivIsticas ou
pesquisadores que trabaiharn na area. Thiago informou ainda que este levantamento será
apresentado na prOxirna Reparq. INFORMES: 0 representante dos cursos de graduação no
Conarq, Thiago BalTos inforrnou que desde marco houve apenas urna reunião do Conarq e
que nesta reunião foi discutido o aurnento das vagas de representacào dos cursos de
graduacão. Welder finalizou a primeira parte da Reunião que terá continuidade no dia seguinte
(19 de outubro) na parte da tarde. Nada mais havendo a tratar, a presente ata será lavrada e
assinada por mirn e pelo coordenador do Forum.

^-4	 -	 I
Valéria Raquel Bertotti

Relatora

Jijl heck ALL1
elder A)4ónio Silva

Coordenador do Forum Nacional dEnsino e Pesquisa em Arquivologia
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ANEXO A

01UENTAçOEs PARA 0 PREMIO DE MELHOR coMuNlcAçAo

ORAL DA REPARQ

Este docurnento tern por finalidade propor a avaliação e prerniacäo das cornunicacöes

apresentadas na Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPArq).

1 DA FORMA DE PREMIAcA0

Os trabaihos avaliados serão premiados em 1 (urna) instância, ou seja, "cornunicacão oral",

tendo a classificaçäo de 10 (primeiro) a 5° (quinto) lugar. Para concorrer a qualquer

premiacão, o autor deverá enviar urn artigo na Integra referente a seu trabaiho, seguindo as

normas de apresentacão de trabaihos da REPArq.

2 CRITERIOS DE AVALIAcAO

Os trabalhos serão avaliados por três pesquisadores indicados pela Cornissão CientIfica da

REPArq. Durante a apresentacão da cornunicacão oral, os avaliadores farão uso de formulário

especIfico (Apéndice) para atribuir as notas relativas aos trabaihos apresentados. Alérn disso,

na avaliação, serão considerados os seguintes critérios:

• clareza na apresentaco das infonuaçöes;

• concisão e objetividade no estilo do texto;

• coerência entre objetivo, rnétodo e resultados;

• adequacão do método ao desenvolvimento do trabalho;

• clareza e coerência das conclusöes.

0 fecharnento/sorna das avaliacöes ocorrerá sornente no tltirno dia das apresentacöes de

trabaihos da REPArq. E o prémio será divulgado na plenária final do evento.

3 DA BANCA AVALIADORA



A banca será composta por trés membros da Comissão CientIfica da REPArq. Os membros

seräo eleitos entre seus pares.

Compete a banca avaliadora estar presente no dia e local marcados, portando do forrnulário de

avaliaçäo.

4 DAS DIRETRIZES GERMS

Além dessas, os trabaihos que serão apresentados na forma de comunicacão oral devem seguir

as orientaçôes da Comissäo CientIfica da REPArq.

- As apresentacôes orais serão realizadas nos dias da REPArq em horários pré-determinados

naprogramacão;

- Os cinco trabaihos apresentados oralmente que obtiverem meihor avaliacão da banca

avaliadora receberão premiacôes de 10; 2°, 3°, 4° e 50 lugares, respectivarnente, que ihes serão

conferidas na forma de urn certificado e comporão nmero temático no periódico X.

- E PROIBIDA a apresentacão do trabalho por terceiros (nâo autores).

Este Regularnento entrará em vigor na data de sua aprovacâo na Reuniâo do Forum Nacional

de Ensino e Pesquisa em Arquivologia.

Fortaleza, 21 de outubro de 2016.



FORMULARIO PARAAYALIAcAO DA coMuNlçAo ORAL

roRJruLAruo DE AvALIAçA0 coMuNIcAçAo ORAL DA REUNIAO DE ENSINO E
P:ESQUJSA EM ARQUI VOLOGA - REPARQ

Nome do Apresentador(a) ............................................................................................................
Titutodo Trabatho . .... ....... ................................. ................... .......................................................

Exaininado... ............................... ................... . ..... . ... . ......... . ............ . ..... . .................................. ......

1	
TENS PARA AVALIAO coMuNlcAcAo ORAL 	 VALOR NOTA

R&evlacia do tema da pesqusa pam a Irea

lualidade e clareza na apresentaco do trabaiho (compet€ncia discursive e habitidade de
cmunkaçdo)

pIicabflidade do conhecimento gerado	 2,0

umprmento do tempo na apresentacdo	 -	 10

apacidade de Argumentaco	 3,0

I
NOTA 	 soma dasnotas dot itens acima	 10.0

Observacoes. ...................................................................................... ............... ................................

NOTAFINAL: =

Data: 	 doAvaliados:____________________________________



FORMULARIO PARAAVALIAcAO DA coMuNlcAo ORAL

FORMULARIO DE A\AL!AcAO coMuNIcAcAo ORAL DA R1UNIAO DL EN-STNO E
PESQIJISA EM ARQUIVOLOGIA - REPARQ

Nomedo Apisentadoa) ............................................................................................................
TitulodoTrahatho.......................................................................................................................

Exarninado.. .......................... ............. ....................................... .....................................................

Observacöes. ..................... ................... .................... ........................... ..............................................

NOTA FINAL: =

1ata: 	 Assinatura do Avaliadoi:

j



ANEW B

Proposta de REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL PARA
ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES
MANTENEDORAS DOS CURSOS DE ARQUIVOLOGIA

EXERCICIO 2017/2018

I - Da Finalidade

Art. 10 - Considerando o inciso VIII, do Artigo 3°, do Decreto n° 4.073, de 03 de janeiro de
2002, que regulamenta a Lei O 8.159, de 08 dejaneiro de 1991, no qual indica que é membro
conseiheiro, do Conseiho Nacional de Arquivos (CONArq) "urn representante das instituiçöes
mantenedoras de curso superior de arquivologia", e considerando ültima deliberaçào da IV
Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPArq), o presente Regularnento
disciplina a realizacäo do processo eleitoral dos representantes dos Cursos Superiores de
Arquivologia no CONArq para o preenchirnento de:

1 - 2 (duas) vagas de titular para compor corno membro conseiheiro do CONArq;

II - 2 (duas) vagas para a suplência para membro conseiheiro do CONArq.

Parágrafo Unico - 0 preenchimento das vagas se realizará por meio de votação direta e
secreta nos terrnos deste Regulamento.

II - Da ComissAo Eleitoral

Art. 2° -A Comissão Eleitoral terá corno atribuiçOes:

I - coordenar todo o processo eleitoral; 	 -

II - docurnentar os resultados em atas;

III - divulgar os resultados da consulta.

Art. 3° - A comissão eleitoral será cornposta por3 (três) rnernbros.

§ 1° - Poderâo ser membros da cornissAo eleitoral professores efetivos e lotados em Unidades
de Ensino Superior de Universidades brasileiras ha, no rnjnimo, dois anos; e que ministrern
disciplinas corn conteüdo arquivIstico em cursos superiores de arquivologia.

§ 2° - Os membros da cornissäo eleitoral serâo indicados pelos professores eleitores na
Reunio do Forum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, que ocorre no ano
anterior a REPArq.

III - Do Colégio Eleitoral e das Inscricôes

Art. 4° - 0 representante será eleito por urn Colegio Eleitoral, constituldo por professores de
cursos superiores de arquivologia do Brasil.

§ 1 0 - Cada curso superior de arquivologia poderá indicar ate 2 (dois) representantes para
comporem o Colegio Eleitoral.



§ 2° - Poderão ser membros do Colégio Eleitoral, professores efetivos e lotados em Unidades
de Ensino de Universidades brasileiras ha, no mInimo, 2 (dois) anos, que ministrern
disciplinas corn conteñdo arquivIstico em cursos superiores de arquivologia.

§ 3° - A indicação seth via encaminharnento de e-mail, pelo Colegiado do Curso superior de
arquivologia, a Cornissão Eleitoral, corn cópia (CC) a cada membro indicado.

§ 4° - 0 e-mail de indicação deve informar, o norne da Universidade a qual o curso está
vinculado, o nome do(s) membro(s) indicado(s), e atestar o que o(s) membro(s) curnpre(m)
corn Os requisitos apresentados no parágrafo 2° deste artigo.

§ 5° - Ao receber o e-mail de indicação, a Comissão Eleitoral ira dar ciência, via e-mail, ao(s)
membro(s) indicado(s) e ao Colegiado do Curso.

§ 6° - Caso o colegiado do curso não possuir e-mail, o encarninhamento poderá ser feito
através do e-mail institucional do curso ou do e-mail do coordenador do curso.

Art. 5° - 0 Co!égio Eleitoral será homologado pela Comissão Eleitoral, sendo os resultados
amplarnente divulgados na lista de discussão da REPArq (grupoeparqgooglegroups.com).

§ 1° - As inscricóes dos candidatos deverão ser realizadas no periodo de rnaio ate junho do
ano em que ocorre a eleição.

§ 2° - Após a divulgacão da hornologacão das inscricôes, haverá urn prazo de ate 15 (quinze)
dias para recursos, que deverão ser analisados pela Comissão Eleitoral.

IV - Dos Candidatos

Art. 6° - Poderão candidatar-se professores efetivos e lotados em Unidades de Ensino de
Universidades brasileiras ha, no mInimo, 2 (dois) anos, que ministrem disciplinas corn
conteádo arquivIstico em cursos superiores de arquivologia.

§ 1° - São inelegIveis:

I - o rnembro representante nos ültimos 4 (quatro) anos, não suplente, e quern o houver
sucedido nos 6 (seis) meses anteriores a escoiha.

II - os membros da Cornissâo Eleitoral.

V - Da Eleicao

Art. 7° - A consulta será realizada pelos membros do Colégio Eleitoral, no prirneiro e
segundo dia que ocorre a REPArq.

§ 1° - A votação será secreta.

§ 2° - Cada membro do Colegio Eleitoral poderá votar em apenas dois candidatos, urn como
titular e outro como suplente.

Art. 8° - A consulta será realizada em rneio eletrônico via aplicativo conforme o parágrafo 30
deste artigo.

§ 1° - A Comissão Eleitoral ira cadastrar no aplicativo, a eleição, os candidatos e os membros
do colégio eleitoral.

§ 2° - 0 acesso a votação, por cada inembro do Colégio Eleitoral, será feito através do seu
endereco de e-mail fornecido pelo Colegiado do Curso no mornento da indicação (cópia CC
indicada no § 3° do artigo 4°).



§ 30 - Q aplicativo para e!eicâo eletrônica poderá ser utilizado urn dos seguintes, conforme a
Cornisso Eleitoral decidir:

•	 https:!!www.opavote.org

•	 https ://www. simplyvoting.com/

•	 https:/!vote.heliosvoting.org

•	 http:!/ballotbin.coml

I - deverá registrar os votos sem a identificaçäo dos seus eleitores.

II - deverá permitir identificar (rastrear) se houve alteracão nos votos registrados.

III - deverá apresentar a lista dos eleitores que participararn da eleição.

§ 40 - A célula eleitoral eletrônica será composta pelos nornes dos canditatos, seguidos das
opcöes "voto em branco" e "voto nub".

§ 50 - o eleitor deverá preencher uma ünica opcâo. 0 não preenchimento de nenhuma opcão
será considerado "voto em nub".

Art. 90 - A Comissão Eleitoral fará a totalizaçäo dos votos de acordo corn critério de maioria
simples.

Art. 10 0 - A coñsulta será homobogada pela Comissão Eleitoral, sendo os resultados
amplarnente divulgados na lista de discussão da REPArq (grupoeparqgooglegroups.com).

Art. 11 - Poderäo auditar a eleicão, os candidatos e os coordenadores de cursos de graduação,
mediante so!icitação a Comissão Eleitoral.

VI - Das Consideraçöes Finais

Art. 12 - Para todos os atos do Processo Eleitoral serão lavradas atas que seräo assinadas pela
Cornissão Eleitoral e pelos representantes das chapas após a sua homologação.

Art. 13 - 0 Processo Eleitoral encenar-se-á corn a prornulgacão dos eleitos escoihidos, após
o perlodo para recurso(s), de acordo corn o parágrafo 2° do artigo 50 deste regulamento.

Art. 14 - 0 Presidente da Cornissão Eleitoral deverá, no prazo rnáxirno de 10 (dez) dias,
rerneter urn relatório de todo o Processo Eleitoral ao grupo da REPArq.

Art. 15 - Os casos näo previstos serão resolvidos pela Cornisso Eleitoral de maneira
soberana e independente.

Art. 16 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovaco na Reunião do Forum
Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia.

Fortaleza, 21 de outubro de 2016.



ANEW C

PROPOSTA DE NORMAS PARA A SUBMISSAO DE SIMPOSIOS TEMATICOS

As propostas de SimpOsios Temáticos (ST) deverão ser voltadas para o temário

geral do evento ou para temáticas relativas a questöes de arquivologia,

documentação e acervos arquivIsticos. Cada ST contará corn o máximo de 02

docentes como coordenadores(as), sendo a titulação minima deve ser a de mestre.

Os(As) docentes e coordenadores(as) interessados(as) deverão enviar suas

propostas para o endereco eletrônico  corn o assunto "SimpOsio

Tern6tico-REPARQ2017" de 01 de dezembro de 2016 ate o dia 15 de janeiro de

2017. A proposta deve estar em formato .doc ou odt, e conter nome do(s)

coordenadore(s), link para o currIculo Lattes (Se houver dois coordenadores, deverá

vir os links de cada coordenador para o currIculo Lattes), tItulo do simpOsio em

negrito e alinhado a esquerda. 0 resumo deve ter ate 200 palavras em anal tamanho

12, espaco simples entre linhas, justificado, em urn tinico parágrafo sem

afastarnento de primeira linha. A Comissão CientIfica analisará cada proposta, e a

divulgacão dos 08 Simpósios Temáticos selecionados ocorrerá dia 20 de fevereiro

de 2017. Caso dois ou mais SimpOsios Temáticos tenham conteüdos semelhantes,

os coordenadores serão consultados pars fusäo ou exclusão do SimpOo. Para que

os SimpOsios Temáticos sejam realizados na REPARQ —2017 deverá ter urn minimo

de 15 inscritos. Caberá ao coordenador do ST avaliar os resumos/trabalhos inscritos

quanto a adequacão e pertinência relativa a proposta apresentada na ementa do

SimpOsio. As comunicacöes serão distribuldas nas sessöes que ocorrerão nos dias

Cada sessão deVerá ter no máximo 06 expositores, corn 20 minutos

para cada apresentacão.

Das atribuicoes dos coordenadores dos Simpôsios Temáticos



coordenaçäo do processo de avahaçäo dos trabaihos (sistema blind peer

review). Para isso, devem: propor a cornissão CientIfica os pareceristas ad-hoc do

ST, os pareceristas devem ter, no mInirno, o tItulo de mestre; no caso de trabaihos

produzidos por mestre os pareceristas deverão ter tItulaçao equivalente ou major; no

caso dos trabathos produzidos por doutor os pareceristas deverão ter titulacäo

equivalente; Convocar os pareceristas ad-hoc aprovados pela Comissão Cientifica

para apreciacão dos trabaihos submetidos ao SimpOsio Temático corn a metodologia

e critérios de avaliacão definidos pela mesma Comissao; cada trabaiho deverá ser

apreciado por dois pareceristas.

em caso de divergOncias, estas serão encaminhados pelo coordenador

a Corn issão CientIfica;

atocacao dos trabaihos aprovados e classificados, utilizando para isso

exciusivamente o site do Congresso;

• coordenar o processo de recebimento, avatiacão e selecao dos trabaihos

propostos ao seu STs;

• comunicar a Comissão CientIfica e a Comissão Organizadora os trabaihos

aprovados;

• organizacào das sessöes de modo a assegurar a diversidade de vInculo

institucional e de titulaçào dos participantes;

• encaminhar a Comissào CientIfica e a Comissäo Organizadora o

planejamento das sessOes;

• coordenacäo das atividades durante todo o Simpósio;

• elaboracao de relatOrio de atividades
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