MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE CULTURA

EDITAL Nº 08/2020/PROCULT/UFCA - SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA COMPOR
PROGRAMAÇÃO DO III COLÓQUIO OBSERVATÓRIO CARIRI
A Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri (PROCULT/UFCA) torna pública
chamada para submissão de propostas de trabalho dos programas e projetos vinculados a esta PróReitoria, para compor programação do III Colóquio Observatório Cariri, a ser realizado no período
de 03 a 06 de novembro de 2020. Nesta edição o evento debaterá o tema “Cultura, Memória e
Tecnologia”.
1. DO OBJETO
1.1 Este Edital destina-se aos programas e projetos de cultura vinculados à Pró-Reitoria de Cultura
da Universidade Federal do Cariri.
2. DAS SUBMISSÕES DE TRABALHO
2.1 As submissões de trabalho deverão ser realizadas no período de 21 de setembro a 19 de
outubro, através do link: https://forms.gle/YsZ5BxSdmKpZgQrCA.
2.2 Poderão submeter trabalho bolsistas, membros voluntários, proponentes, coordenadores e
tutores de programas e projetos regidos pelos Editais de Seleção nº 06/2019/PROCULT/UFCA, nº
01/2020/PROCULT/UFCA, nº 02/2020/PROCULT/UFCA e nº 04/2020/PROCULT

referentes à

seleção de bolsistas e membros voluntários para os programas e projetos institucionais da PróReitoria de Cultura em 2020 e seleção de projetos de iniciativa da comunidade acadêmica para
concessão de bolsas em 2020.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os bolsistas de Produção Cultural e do Núcleo de Comunicação, regidos
pelos Editais nº 02/2020/PROCULT/UFCA e nº 04/2020/PROCULT, estão dispensados de
apresentar trabalho neste Edital, sendo sua participação facultativa. Os bolsistas do Núcleo de
Idiomas e Culturas Estrangeiras, Núcleo de Produção Cultural e Núcleo de comunicação, regidos
pelos Editais nº 01/2020/PROCULT/UFCA, nº 02/2020/PROCULT/UFCA e nº 04/2020/PROCULT
estão dispensados de apresentar trabalhos neste Edital, sendo sua participação facultativa.
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2.3 Cada participante poderá submeter até 02 (dois) trabalhos para este edital.
2.4 Cada trabalho poderá ser escrito por até 06 (seis) autores (1 autor principal e 5 coautores).
2.5 Os trabalhos deverão ser inscritos em formato de resumo expandido, e deverão conter entre 3
e 6 páginas, incluídas as referências bibliográficas, em formato A4, fonte Times New Roman,
tamanho 12, margens superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm, espaçamento entre linhas
de 1,5, alinhamento justificado, conforme modelo (Anexo I). O arquivo deve estar em um dos
seguintes formatos: doc, docx, ods.
2.6 O texto apresentado deverá ser resultado de estudos, pesquisas ou relatos de experiências das
atividades desenvolvidas pelo programa ou projeto em 2020.
2.7 A renovação de vínculos em 2021 de estudantes bolsistas e membros voluntários está
condicionada à submissão de trabalho(s) no presente edital e/ou no edital do II Festival UFCA de
Cultura.
3. DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
3.1 Os trabalhos deverão ser apresentados em formato de comunicação oral. As sessões de
apresentação ocorrerão em ambiente virtual.
3.2 Cada trabalho terá o tempo máximo de 15 (quinze) minutos para apresentação.
3.3 Ao final de todas as apresentações será destinado o tempo de 30 (trinta) minutos para discussão
dos trabalhos.
4. DO CRONOGRAMA
Lançamento do Edital
Período de submissão de trabalhos
Divulgação do cronograma de apresentação de
trabalhos
Período para apresentação dos trabalhos

21 de setembro de 2020
21 de setembro a 19 de outubro de 2020
26 de outubro de 2020

03 a 06 de novembro de 2020
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5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 As inscrições de participantes ouvintes deverão ser realizadas no período de 27 de outubro até
03 de novembro, por meio de formulário disponível no link: https://forms.gle/vbxZxYnLQBctjoiJA.
5.2 Os trabalhos apresentados nas sessões temáticas do III Colóquio Observatório Cariri, e seus
autores, receberão apenas certificados digitais.
5.3 Os participantes ouvintes receberão certificado digital de participação do II Festival UFCA de
Cultura e III Colóquio Observatório Cariri.
5.4 Os trabalhos submetidos serão publicados em anais eletrônicos.
5.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Cultura.
5.6 Outras informações poderão ser obtidas no Observatório Cariri de Políticas e Práticas Culturais,
por meio do e-mail observatorio.cariri@ufca.edu.br.

Juazeiro do Norte, 21 de setembro de 2020.
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