
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Memorando-Circular nº 19/2021/UERN - FAFIC/UERN - REITORIA

À Comunidade Acadêmica da UERN
  
Assunto: Chamada Pública - V Semana de Humanidades da FAFIC.
 

Prezados(as) Senhores(as)!
 
A Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UERN está promovendo a V

Semana de Humanidades da FAFIC/UERN , com a temática CIÊNCIAS HUMANAS
E EDUCAÇÃO, a ser realizada de 19 a 21 de Outubro de 2021,  via Canal FAFIC
no YouTube e plataforma Google Meet.

Para tanto, convidamos à CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTA DE
MESA DE DEBATE, MINICURSO, SIMPÓSIO TEMÁTICO E DIÁLOGO DA
EXTENSÃO.

A fim de promover o debate sobre o papel e os desafios das
Ciências Humanas na Educação, por meio de um evento de natureza
cientificamente interdisciplinar e culturalmente múltiplo, voltado para a humanização,
democratização e circulação do conhecimento, a FAFIC convida a comunidade
acadêmica e da Rede Básica de Educação a refletir sobre a emergência das
demandas nacionais e internacionais em relação ao negacionismo científico, aflorado
com mais intensidade durante a pandemia de Covid-19, sobre a intolerância à
diversidade cultural, os ataques à democracia e aos direitos humanos.

Os interessados devem apresentar proposta de minicurso, simpósio
temático, diálogo da extensão ou mesa de debate ATÉ 16/08/2021, pelo e-mail
quintasemanadehumanidadesfafic@gmail.com, sob os seguintes critérios:

1. Proposição de MINICURSO (dias 20 e 21/10, das 8h às 11h)

Poderão propor Minicurso até dois docentes e/ou discentes
vinculados a Instituições de Ensino Superior/Institutos Federais de
Educação/Escolas da Rede Básica de Educação que, no mínimo,
esteja(m) vinculado/as a um programa de pós-graduação
(mestrando/doutorando) e se responsabilize(m) pela divulgação do
seu minicurso entre o público almejado.
Cada minicurso terá duração de 08 horas aulas e contará com o
número máximo de 50 participantes;
As propostas deverão ser encaminhadas de acordo com as seguintes
especificações:

Titulação e vinculação institucional do(s) ministrantes;
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E-mail e telefones para contato;
Público alvo;
Ementa: título e resumo (até 2000 caracteres, com espaço,
contendo os objetivos, justificativas, discussão teórica e
relevância da proposta) e três palavras-chave.

2. Proposição de SIMPÓSIO TEMÁTICO (escolher dia 20 ou 21/10, das
14h às 17h)

Poderão propor e coordenar SIMPÓSIO TEMÁTICO até dois/duas
pesquisadores com titulação mínima de Mestre, que se
responsabilize(m) pela seleção dos trabalhos a serem apresentados e
pela divulgação do seu ST;
A proposta deverá ser encaminhada de acordo com as seguintes
especificações:

Titulação, vinculação institucional do(s) coordenador(es) e
contato (e-mail e telefone);
Ementa: título, resumo (até 4000 caracteres com espaço, que
contemple a justificativa, objetivos e discussão teórica) e três
palavras-chave.

3. DIÁLOGO DA EXTENSÃO (escolher dia 20 ou 21/10, das 14 às 17h)

Para apresentar comunicação oral no Diálogo da Extensão é
necessário estar participando de ação extensionista institucionalizada
ou ter entregue relatório de ações anteriores.

4. MESA DE DEBATE (escolher dia 20 ou 21/10, das 19:30 às 21:30h)

Composta por 4 membros - 3 debatedores e 1 moderador - com
titulação mínima de Mestre e perspectiva interdisciplinar.
A proposta deverá ser encaminhada de acordo com as seguintes
especificações:

Titulação, vinculação institucional do/a mediador/a e dos(as)
debatedores(as) e contato (e-mail e telefone);
Ementa: título, resumo (até 4000 caracteres com espaço, que
contemple a justificativa, objetivos e discussão teórica na
perspectiva de cada debatedor/a) e três palavras-chave.

 

Documento assinado eletronicamente por William Coelho de Oliveira,
Diretor(a) da Unidade, em 06/08/2021, às 21:23, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro
de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 10669594 e o código CRC 4A026020.
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http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec. n%C2%BA 27.685-2018 - Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o do SEI RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 04410171.000230/2021-23 SEI nº 10669594
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