UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
III COLÓQUIO HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE
30 e 31 de maio de 2019
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
I. Apresentação
A Organização III Colóquio História e
Memória da Educação no Rio Grande do
Norte informa que estão abertas as
submissões de resumos científicos. Os
resumos deverão enquadrar-se nos
termos do presente edital.
O III COHISME terá como tema central
Acervos e fontes à história da
educação. Assim, com o evento
objetiva-se a discussão sobre fontes,
(re)organização e constituição de
arquivos físicos ou digitais para a
História da Educação no Rio Grande do
Norte. Mais informações sobre o
Colóquio
estão
disponíveis
em
https://www.even3.com.br/cohismern
II. Submissões
As submissões devem ocorrer até o dia
1º de maio de 2019. O resumo deve ser
vinculado a um dos eixos temáticos a
seguir e ser enviado via formulário
eletrônico
disponível
no
link
https://goo.gl/forms/taRerHhdIsjEK3YF2
Eixos temáticos:
1) História e historiografia da educação
no Rio Grande do Norte;
2) Instituições escolares e política
educacional ;
3) Intelectuais e projetos educacionais
no Rio Grande do Norte;
4) Livros, leitura e impressos escolares.
III. Normas
O resumo submetido ao Colóquio deverá
seguir as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
para
apresentação
de
trabalhos
científicos. Mínimo de 1500 caracteres
com espaço e máximo de 3000
caracteres com espaço, contendo:
a) Título em português; b) Autores:
com e-mail(s) e o(s) nome(s) da(s)
instituição(ões)
a(s)
qual(is)
se
vincula(m); c) Resumo em português:

contendo
objetivo,
metodologia,
resultado e conclusão do estudo; d)
Palavras-chave em português: de três
a cinco palavras-chave.
IV. Apresentação oral
As apresentações dos resumos aceitos
serão realizadas oralmente em até 15
minutos, nos locais indicados no
cronograma de apresentações.
V. O fast-track
Para os autores que desejarem
participar do fast-track, a data limite para
o envio do artigo completo é o dia
18/05/2019.
O
artigo
deve
ser
apresentado conforme as normas da
revista selecionada à publicação. A
organização do evento enviará o
template do periódico e as respectivas
normas da revista selecionada à
publicação junto com o envio das cartas
de aceite dos resumos.
VI. Cronograma
Atividade
Data limite para submissão dos
resumos
Envio das cartas de aceite dos
resumos
Envio do cronograma de
apresentação
Data limite para envio das
versões finais dos artigos
completos para as revistas em
fast-track
Apresentações dos resumos

Data
1º/05
Até
10/05
15/05
18/05

30/05

16 de fevereiro de 2019.
Dra. Olivia Morais de Medeiros Neta
Coordenadora do Evento
E-mail: cohismern@gmail.com

