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Será realizado o 1º Seminário Internacional no período de 14 a 16 de Maio de 

2018 nas instalações da Faculdade de Tecnologia São Roque. O evento conta com o apoio 

da Faculdade de Letras e Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e 

Artes da Universidade de Coimbra. 

 

CONVIDAMOS OS HISTORIADORES E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE GESTÃO 

DO PATRIMÔNIO CULTURAL A SUBMETEREM SEUS RESUMOS DE SEUS 

TRABALHOS ATÉ DIA 20/04/2018. 

 

Cronograma 

 

01/03 a 20/04 - Submissão dos resumos 

20/04 a 30/04 - Aceite dos resumos 

14/05 a 16/05 – Apresentação dos Trabalhos completos 

17/06 a 30/06 – Envio dos trabalhos completos para publicações do Anais do Seminário 

 

 

Classificação dos assuntos: 

 

1. Memória e cidadania Cultural; 

2. Políticas públicas, estratégias privadas e iniciativas cidadãs de preservação do 

patrimônio cultural; 

3. Políticas públicas, estratégias privadas e iniciativas cidadãs de gestão do patrimônio 

cultural; 

 

 

Obs: Informe sempre em qual assunto se enquadra seu resumo.  

 

Estaremos aceitando também resumos expandidos (de 02 a 10 páginas) para submissão 

de trabalhos a serem apresentados, de forma a facilitar os autores a cumprir os prazos. 

Estimulamos também a apresentação de contribuições na forma de “estudos de casos” e 

“aplicações práticas” visando atrair os profissionais da área. 
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Normas para elaboração de Resumos 

 

1. Cada autor inscrito no Congresso poderá apresentar até dois trabalhos; 

  

2. Os resumos devem conter, sucintamente, os elementos principais do trabalho 

completo, ou seja, a identificação do problema a ser abordado e os objetivos específicos 

do trabalho, a metodologia e os principais resultados e conclusões, contendo no máximo 

1000 caracteres (com espaços), palavras-chaves (5) e dados curriculares (500 caracteres 

(com espaços)); 

  

3. O conteúdo dos resumos é analisado pela Comissão Organizadora com os objetivos: 

 

- Aceitar ou não o trabalho; 

- Classificar os trabalhos segundo áreas de conhecimento ou de interesses comuns; 

 

Com relação aos critérios de aceite, alguns aspectos são observados 

como condições mínimas: 

 

1. O título e o conteúdo devem ser suficientemente claros para que os assuntos possam 

ser identificados (inclusive erros gramaticais e de ortografia sérios que comprometam o 

entendimento do texto). 

 

2. O trabalho deve se enquadrar no escopo do evento e abordar problemas cuja solução 

representa ou poderá representar alguma contribuição ao conhecimento das áreas (por 

exemplo: evitar relatos de casos que podem ser considerados da rotina e do 

conhecimento comum dos profissionais das áreas). 

  

3. Trabalhos cujos resumos foram aceitos poderão ser apresentados, mesmo que o 

trabalho completo não tenha sido entregue; 

  

- Somente serão considerados os resumos enviados através do e-mail 

(eventos.fatecsr@fatec.sp.gov.br). 

  

- Dúvidas entre em contato com a Fatec São Roque através da página de contato. 
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