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EDITAL Nº 01/2018 
Chamada para submissão de fotografias e relatos para as comemorações 

dos 10 anos do Curso de Arquivologia da FURG 
 

 
1. Disposições gerais 
1.1 Torna-se pública a chamada para submissão de fotografias e relatos para as 
comemorações dos 10 anos do Curso de Arquivologia da FURG, sendo dirigida a 
todos que participaram de alguma forma de sua trajetória. 
1.2 A chamada tem por objetivo obter fotografias e relatos sobre a história do Curso 
de Arquivologia da FURG, que sejam relevantes para contar a história dos 10 anos 
do curso. 
1.3 Ao enviar o material conforme indicado pelo presente Edital, considera-se que 
o participante está de acordo em ceder os direitos autorais de sua(s) narrativa(s)  
e/ou sua(s) fotografia(s) para a Comissão Organizadora do Evento dos 10 Anos do 
Curso de Arquivologia da FURG, a fim de ser usada integral ou parcialmente, sem 
restrições de prazos e citações, desde a presente data, para quaisquer publicações 
ou eventos decorrentes das comemorações em questão. 
 
2. Dos relatos e fotografias 
2.1 O material a ser submetido à Comissão Organizadora pode ser enquadrado em 
três modalidades distintas: “Relato por escrito”, “Fotografias” ou “Relato por escrito 
com fotografias”. 
2.2 Para fins de compreensão deste Edital, entende-se por “Relato” uma narração, 
descrição, explanação ou explicação feita por escrito sobre uma situação ou 
acontecimento relevante dentro do contexto dos 10 anos do Curso de Arquivologia 
da FURG. 
2.3 Cada participante poderá participar em apenas uma das modalidades. 
2.4 Os relatos poderão ser individuais e/ou em dupla, de caráter pessoal, tratando-
se de fatos vividos e/ou experienciados pelos seus autores, configurando-se como 
memórias de uma pessoa ou de um coletivo. 
2.5 Os relatos deverão ser elaborados conforme as Instruções para Submissão, em 
anexo a este edital. 
2.6 Na submissão do material serão aceitos no máximo cinco fotografias na 
modalidade “Fotografias”, um relato na modalidade “Relato por escrito”, ou três fotos 
quando estas estiverem acompanhadas de um relato na modalidade “Relato por 
escrito com fotografias”. 
2.7 Cada fotografia enviada deve conter uma breve descrição, contendo 
informações relevantes sobre a cena retratada, evento ou ocasião do registro e a 
data com pelo menos o ano em que a imagem foi capturada. 
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3. Cronograma 
3.1 Submissão dos materiais: de 01 de março a 31 de março de 2018. 
3.2 Seleção dos materiais: de 01 de abril a 16 de abril de 2018. 
3.3 Divulgação dos selecionados: 17 de abril de 2018, diretamente aos autores, via 
e-mail. 
 
4. Das submissões 
4.1 As submissões dos materiais deverão ser feitas exclusivamente por meio do e-
mail arquivologiafurg10anos@gmail.com 
 
5. Da seleção 
5.1 A avaliação e seleção dos materiais recebidos ficará a cargo da Comissão 
Organizadora do evento dos 10 anos do Curso de Arquivologia da FURG. 
5.2 Somente serão avaliados os materiais recebidos pelo e-mail 
arquivologiafurg10anos@gmail.com dentro do prazo definido no cronograma e 
elaborados de acordo com o estipulado neste edital. 
 
6. Da premiação 
6.1 Os autores que tiverem seus materiais selecionados pela Comissão 
Organizadora do Evento dos 10 anos do Curso de Arquivologia receberão 
certificados, além dos devidos créditos em toda e qualquer publicação oriunda das 
comemorações em questão. 
 
7. Disposições finais 
7.1 Os esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada poderão ser obtidos 
pelo e-mail arquivologiafurg10anos@gmail.com 
7.2 Serão excluídos os materiais recebidos que apresentarem conteúdo de cunho 
preconceituoso, ofensivo ou desrespeitoso às pessoas e/ou instituições. 
7.3 As questões não previstas neste edital e os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora do Evento dos 10 anos do Curso de Arquivologia. 
7.4 O ato de submissão de material à presente chamada implica na aceitação e 
concordância com todos os termos do edital. 
 
 

Rio Grande, 23 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 

Prof. Mateus de Moura Rodrigues 
Coordenador do Curso de Arquivologia 
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INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO 
 

No corpo do e-mail, informar: 
 
- Tipo de submissão: 
(   ) Fotografias 
(   ) Relato por escrito 
(   ) Relato por escrito com fotos 
 
- Dados pessoais: 
a) Nome(s) completo(s) do(s) autor(es) do relato; 
b) Relação com o Curso de Arquivologia; 
c) CPF(s) do(s) autor(es); 
d) Endereço(s) do(s) autor(es); 
e) Telefone(s) do(s) autor(es); 
f) E-mail(s) do(s) autor(es). 
 
Para as modalidades “Relato por escrito” e “Relato por escrito com fotografias”, 
utilizar o modelo abaixo: 
 

TÍTULO DO RELATO 
(fonte Arial, caixa alta, tamanho 14 e em até duas linhas) 

  
Nome(s) do(s) autor(es) 

 
Os relatos poderão ter até duas laudas, devendo ser digitados em fonte Arial, 

tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas. O recuo da primeira linha de 

parágrafo é de 1,25 cm. 

No texto devem ser relatados fatos vividos e/ou experienciados, narrados 

com o uso de verbos e pronomes empregados predominantemente na 1ª pessoa 

(do singular ou do plural), oscilando entre o pretérito perfeito e o presente do 

indicativo. 

Os relatos devem explicitar e apresentar o tema (assunto) que será 

abordado, introdução, contexto (espaço/local), personagens (pessoas) envolvidas, 

tempo (datas), eventos, sequência de acontecimentos e desfecho. 

Os relatos deverão ser remetidos em arquivo .doc ou .docx para o e-mail 

arquivologiafurg10anos@gmail.com 


