XIV Simpósio Nacional da ABHR – III Encontro Internacional de Estudos da Religião

Chico Xavier, mística e espiritualidade nas religiões brasileiras
Uberaba, MG, 14 a 17 de abril de 2015

SEGUNDA CIRCULAR
Grupos Temáticos e Inscrições
A Associação Brasileira de História das Religiões, a ABHR, divulga a relação dos Grupos Temáticos e o
inicio das inscrições de seu o XIV Simpósio Nacional e o III Encontro Internacional de Estudos da Religião,
que serão realizados entre os dias 14 a 17 de abril de 2015 em Uberaba, no Triângulo Mineiro.
Com o tema central ““Chico Xavier, mística e espiritualidade nas religiões brasileiras”, abordagem inédita
na academia, o evento conta com a organização do IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro -,
através do curso de Ciências Sociais e de seu PIBID/Capes e do mestrado profissional em Educação; da
UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro -, curso de História; com o apoio da Fundação Cultural
da Prefeitura de Uberaba e da FACTHUS – Faculdade de Talentos Humanos (cujas dependências serão
realizadas os GTs e Mini-cursos); do CEHAL-PUCSP – Centro de Estudos de História da América Latina da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e sob os auspícios da ADHILAC - Asociación de Historiadores
Latinoamericanos y del Caribe.

INSCRIÇÕES
As Fichas de Inscrições deverão ser preenchidas e enviadas juntamente com o recibo de depósito
bancário com os seguintes valores de acordo com a categoria:

Estudante de Graduação (ouvinte)
Estudante de Graduação (com apresentação de trabalho)
Estudante de pós-graduação
Estudante de pós-graduação (com apresentação de trabalho)
Professores do ensino básico e médio
Professores / pesquisadores universitários
Professores / pesquisadores universitários (com apresentação)
Inscrição em minicursos

Até 20/1

Após 21/1

30,00
70,00
70,00
100,00
70,00
120,00
180,00
30,00

40,00
100,00
100,00
140,00
100,00
180,00
220,00
40,00

O depósito deverá ser efetuado na conta aberta pelos coordenadores do XIV Simpósio, no Banco do
Brasil, agência 0015-9, conta corrente 73.976-6.

CRONOGRAMA

Divulgação dos resultados dos GTs

7/outubro
16 de outubro
17 de outubro
8/outubro
16/outubro a
9/novembro
17/novembro
19/novembro
26/novembro
16/fevereiro
14 a 17/abril/2015

Divulgação dos mini-cursos
Submissão de comunicações orais e início das inscrições

Divulgação dos resultados de comunicações orais
Envio dos trabalhos completos
XIV Simpósio Nacional da ABHR

NORMAS DE ENVIO DE TRABALHOS

Para o encaminhamento de comunicações individuais, o pesquisador deve encaminhar seu resumo para o
proponente

do

Grupo

Temático

com

cópia

direcionada

à

organização

do

Simpósio

(simposio@abhr.org.br).
Os trabalhos devem ser apresentados com a seguinte formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12,
com o número e nome do GT; título do trabalho centralizado em negrito, nome e breve descrição
profissional do(s) autor(es); e texto com 2500, no mínimo, e, no máximo, 3000 caracteres, incluindo os
espaços; margem direita 2,5, esquerda 3,0, e superior e inferior 2,5.
Todos os autores devem estar inscritos do Simpósio, e caso o GT não atinja o número mínimo de inscritos
(quinze), os trabalhos serão remanejados para outro grupo de acordo com a avaliação da Comissão
Organizadora do evento.

GRUPOS TEMÁTICOS E CONTATOS

A relação dos Grupos Temáticos, assim como as notícias e informações do XIV Simpósio e do III Encontro
Internacional de Estudos da Religião da ABHR são divulgadas no site da seção brasileira da Adhilac:
<www.adhilac.org>, e as inscrições ou dúvidas encaminhadas para o endereço eletrônico do Simpósio,
<simpósio@abhr.org.br>.
Comisão Organizadora
Diretoria da ABHR

